
DODATOK Č. l 

Ku Zmluve o vecnom hrernene zo dňa 19.03.2018 podl'a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Č. 40/1964
Zb. v znení neskorších predpism

uzatvorený medzi tým ito zmluvným i stranarn i:

Povinný z vecného bremena:

Mesto Bytča
Sídlo: Námestie SR I l, O 140 I Bytča

IČO: OO 321 192
Štatutárny orgán: Bc, Miroslav Minarčík (primátor)

(ďalej len "povinni :: vecného bremena alebo len ,povinn}"') 

a

Oprávnený z vecného bremena v rade 1:

Meno a pr;,c/\ i\I,,_u: MUDr. Ivan Mudrák rodné priezvisko Mudrak
Rodné číslo:
Dátum naroden ia:
Trvale bytom: Tornčianska cesta 10028/26, 036 O l Martin
Stav: ženatý
Štátna príslušnosť: Slovenská

Oprávnený z vecného hrem ena v rade 2:

Meno a priezvisko: \1gr~ Stanislava Mrenová rodné priezvisko: Mudrakova
Rodné číslo:
Dátum narodenia: I~ ~,- _ 

Trvale bytom: I ilinik nad Váhom 256, O 14 O I Bytča
Stav: vydatá
Štátna príslušnosť: Slovenská

(ďalej len "IJ/J,.ÚI'l7l'Il1'· :: vecného bremena v rade / a opravncnv: l'L'cu,://u ;',.,'/lI('I7U" 

rade J" alebo len., ()!mí1'l1el1_l" l' rade / a oprávneny v rade JH) 

Povinný' z vecného bremena a oprávnený z vecného bremena v rade I a oprávnen. z vecného bremena v rade l xt:
ďalej spoločne označovaní ako ,;zm/uvllé strany" alebo "strany". 

s nasledovným obsahom:

l.

- Článok l. bod 2) sa nahrádza novým textom nasledovne:

2) Oprávncnýz vecného bremena v rade I a oprávnený z vecného bremena v rade 2 sú podiclovýn.i 
spoluvlastníkmi (suscdiaccho) pozemku s parcelnýrn číslom: 829/38. drul: pozemku: orná pôda.
o výmere: 496 1112, parcela registra "C", v obci Bytča, okres: Bytča. katastrálne územie: Hliník nad
Váhom, tak ako je zapísané na LV č. 609, Okresného úradu v Bytči, katastrálny odbor, pre katastrálne
územie Hliník nad Váhom a to každý v podiele ]l2. 

)_/.



- Článok II. bod 3) sa nahrádza novým textom nasledovne:

31 Vecne bremeno sa zriaďuje s vecne-právnymi účinkami (in personam) na dobu neurčitú.

- Článok II. bod 5) sa nahrádza novým textom nasledovne:

(:'i Zmluvné strany berú na vedomie, že vecné bremeno sa zriaďuje ,.In personam" a prechádza aj na
právnych nástupcov.

- Článok III. bod 2) sa nahrádza novým textom nasledovne:

(l) Zmluvné strany sa zaväzujú. že v prípade. ak Okresn)! úrad Bytča rozhodne o prerušen i, alebo
zarn ietnutí návrhu na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností pod ľa tejto zm luvy, uzatvoria
novú zmluvu o zriadení vecného bremena, alebo dodatok. ktorý splní zákonné podmienky na vklad.
prípadne že na pokyn Okresného úradu túto zmluvu doplnia.

- Článok III. bod 4) sa nah rádza novým textom nasledovne:

(4) Na základe tejto zmluvy navrhujeme Okresnému úradu Bytča. aby vvkonal tento zápis do katastra
nehnuteľností SR k nehnuteľnosti zapísanej nasledovne:

LV. číslo 163
Okres: Bytča
Obec: Bytča
Katastrálne územie: Hliník nad Váhom

LV A.: Majetková podstata / bez zmien

LV B.: Vlastníci a iné oprávnené osoby / bez zmien

LV c.: Ťarchy
Vecné bremeno v prospech MUDr. Ivan Mudrák, bytom Tornčianska cesta 10028/26. 036 O I Martin
ako oprávneného z vecného bremena v rade 1 a v prospech Mgr. Stanislava Mrcnová, bytom Hliník nad
Váhom 256, O 14 O 1 Bytča ako oprávneného z vecného bremena v rade 2. spočívajúce v práve
oprávnených z vecného bremena v rade 1 a v rade 2 uložiť inžinierske siete - prípojka rozšírenia
verejného vodovodu a ostatné inžinierske siete a povinnosti vlastníka - povinného z vecného bremena -
zaťaženého pozemku parcely C-KN č.829/37, druh pozemku Ostatné plochy. o výmere IO!)() :11.'
parcela registra "C", strpieť uloženie inžinierskych sietí - rozšírenia vodovodu cl ostatných inžI:1iLI"k)lh
sietí a to v rozsahu línie vyznačenej v GP č. 47353210-12'2018 a následne strpieť potrebné uku!1\ 
jej údržbe, oprave, rekonštrukcii a modernizáci i. V prípade vysh tnut Id ,cl !llll·UC 11\ Ild l, 

vodovodu a ostatných inžinierskych sietí umožní prevádzkovateľovi vstup na ILi odstránenie.

II. 

Zmluva o vecnom brernene zo dňa 19.03.2018 zostáva v ostatných častiach bez zmien.



III. 
Záverečné ustanovenia

Z~,;J\ :-;: SlrJ.n~ uzatx araiu tento dodatok Č. l k Zmluve o vecnom brernene slobodne a vážne, nie v tiesni a bez
~::: ::~L .. ieho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú. Dodatok nadobúda platnosť
:::'-:::':s '~1 L'~l"'ch zmluv nych strán a účinnosť zápisom do katastra nehnuteľnosti.

'3 .• \ ije,:, ,\ UIÓ: \ piatich právne rovnocenných rovnopisoch. pričom lh a 'LI určené pre potreb.

." , , ,.,.~,.,.,,_---- 
povinn)', :: vecného bremena 

(podpis úradne oxvcdcenýí 

••••••••••• T •••• ~ ~ 

oprávnenv : vecného bremenu l' rade / 

13


