DODATOK Č. 1
ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
UZAVRETEJ DŇA 15.01.2009 ( ĎALEJ LEN „ZMLUVA“ )

uzavretý v súlade s čl. VIII. ods. 2 zmluvy
medzi zmluvnými stranami

1. Povinný z vecného bremena:
vlastník:
názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37 870 475
sídlo: Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
štatutárny zástupca: MUDr. Peter Chudík
(ďalej len „povinný z vecného bremena“)

a
2. Oprávnený z vecného bremena:
obchodné meno: Estate 01 s.r.o.
sídlo: Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
zastúpený: Ing. Daniel Guspan
IČO: 35 916 940
zápis v OR: OS Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka č. 34558/B
(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“)
Za účasti vedľajšieho účastníka :
správca:

Organizácia: Škola v prírode Detský raj
sídlo: 058 01 Tatranská Lesná
IČO: 37 870 475
štatutárny zástupca: Mgr. Stanislav Majerčák
(ďalej len „ správca“ )

Článok I.
Predmet a účel dodatku
Účelom uzavretia tohto dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán v záujme
možnosti zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná,
a.s. .s., sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1411/V, k napojeniu stavby Plynovej
regulačnej stanice na verejnú elektrickú sieť podzemným elektrickým vedením umiestneným
na pozemkoch:
- parc. č. 101/2 druh pozemku ostatné plochy o výmere 11535 m2,
- parc. č. 101/5 druh pozemku ostatné plochy o výmere 85 m2 a
- parc. č. 101/6 druh pozemku ostatné plochy o výmere 49 m2,

katastrálne územie Tatranská Lomnica, zapísané na LV č. 430, v rozsahu vyznačenom
geometrickým plánom č. 31693598-001/2010 zo dňa 11.1.2010, ktorý vyhotovil GEOPLAN,
spol. s r.o. L. Svobodu 4885/91, Poprad, ktorý overila Správa katastra Poprad dňa 25.1.2010
pod číslom G 1 - 16/10.

Článok II.
Predmet úpravy
V článku II. ods. 3 sa dopĺňa nová veta:
„ To neplatí, ak obsahom úpravy právnych vzťahov podľa predchádzajúcej vety budú
také práva a povinnosti, ktoré priamo súvisia s realizáciou predmetu tejto zmluvy a sú
v záujme oprávneného z vecného bremena alebo na ktoré dá predchádzajúci písomný
súhlas oprávnený z vecného bremena. „

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok je platný a účinný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom povinný z vecného bremena
obdrží dve vyhotovenia a ostatní účastníci po jednom.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom pozorne prečítali, jej
obsahu porozumeli, neuzavreli ho v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok alebo pod
nátlakom a jeho obsah je jasný a zrozumiteľný. Na znak súhlasu zmluvné strany tento
dodatok podpísali.
V Prešove dňa

Povinný z vecného bremena:

Oprávnený z vecného bremena:

____________________________________
Prešovský samosprávny kraj
zastúpený
MUDr. Peter Chudík

_________________________
Estate 01 s.r.o.
zastúpený
Ing. Daniel Guspan

Vedľajší účastník - správca:

________________________
Škola v prírode Detský raj
zastúpený
Mgr. Stanislav Majerčák

