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Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena SSC 786/6453/2021 
uzavretej podľa ustanovenia § 50 v spojení ustanovením  § 151n a nasl. Občianskeho 

zákonníka  
č. SSC 2-786/6453/2022 

 
Zmluvné strany 

 
 

Povinný z vecného bremena: 
 

                                                                     Mesto Námestovo 

Sídlo:                                                            ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 
Štatutárny orgán:                                         Ing. Ján Kadera - primátor 

IČO:                                                             00 314676 
DIČ:                                                             2020571707 
Bankové spojenie:                                       Prima Banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu /IBAN/:                                         
 

  (ďalej len „Povinný z vecného bremena“ v príslušnom tvare) 

 
a 

 
Oprávnený z vecného bremena: 
 
           Slovenská republika - Slovenská správa ciest 

 Sídlo:                                                 Miletičova 19 , 826 19 Bratislava, zastúpená 
 Štatutárny orgán:                               Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ 
 Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : PhDr. Ivan Brečka, MBA, riaditeľ  
                                                           Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A 
                                                           010 01 Žilina, na základe generálnym riaditeľom   
                                                           určeného rozsahu podpisového práva  
                                                           číslo: 6957/2018/0001/9827 
 IČO :                                                 00003328 
 DIČ :                                                 2021067785 
 Bankové spojenie :                           Štátna pokladnica 
 Číslo účtu (IBAN) :                             
 Právna forma :                                  Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,   
                                                          výstavby  a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca   
                                                          MDPT SR) zriaďovaciou listinou číslo 5854/M - 1995 zo     
                                                          dňa 7.12.1995, v úpnom znení č. 316/M-2005 zo dňa                                   
                                                          14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo  
                                                          dňa 11.05.2006 a  č. 86 zo dňa 22.05.2008    
                            
 (ďalej len „Oprávnený z vecného bremena“ v príslušnom tvare) 
 

 
Zmluvné strany uzavierajú tento Dodatok č. 2 ku Zmluve o zriadení vecného 
bremena č. 786/6453/2021 v znení Dodatku č. 1 (ďalej len Dodatok č. 2).  
Predmetom Dodatku č. 2 je oprava textácie Článku I Zmluvy o zriadení vecného 
bremena č. 786/6453/2021 a to nasledovne: 
 
 

Predmetným Dodatkom č. 2 sa ruší znenie Článku I  a nahrádza sa nasledovným 
znením: 
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Článok I 

 
Povinný z vecného bremena má vo vlastníctve  nehnuteľnosti – pozemky  v k.ú. Námestovo, 
a to nasledovne: 

1. LV č. 1399, parc. KNC 1050/1 o výmere 4 655 m2, druh pozemku  -  ostatná plocha, vlastnícky 
podiel 1/1 je zapísaný pod B 1  

2. LV č. 1399, parc. KNC 2051/12 o výmere 65 365 m2, druh pozemku  -  ostatná plocha, 
vlastnícky podiel 1/1 je zapísaný pod B 1  

3. LV č. 1399, parc. KNC 2051/75 o výmere 588 m2, druh pozemku  -  ostatná plocha, vlastnícky 
podiel 1/1 je zapísaný pod B 1  

4. LV č. 1399, parc. KNC 2051/16 o výmere 412 m2, druh pozemku  -  ostatná plocha, vlastnícky 
podiel 1/1 je zapísaný pod B 1  

5. LV č. 3241, parc. KNE 6475/12 o výmere 1 134 m2, druh pozemku  -  ostatná plocha, vlastnícky 
podiel 1/1 je zapísaný pod B 1  

6. LV č. 1399, parc. KNC 2051/9 o výmere 7235 m2, druh pozemku  -  ostatná plocha, vlastnícky 
podiel 1/1 je zapísaný pod B 1  

7. LV č. 1399, parc. KNC 2051/10 o výmere 1368 m2, druh pozemku  -  ostatná plocha, vlastnícky 
podiel 1/1 je zapísaný pod B 1  

8. LV č. 3241, parc. KNE 6474 o výmere 2861 m2, druh pozemku  -  ostatná plocha, vlastnícky 
podiel 1/1 je zapísaný pod B 1  
 
           Ostatné články a náležitosti Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 786/6453/2021 
v znení Dodatku č. 1 ostávajú v pôvodnom znení, nezmenené. 
 

1. Tento Dodatok č.2 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií). Vecno-právne účinky nadobudne Zmluva vkladom do katastra 
nehnuteľností. 
 

2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, 1 exemplár pre Povinného z 
vecného bremena, jeden pre Oprávneného z vecného bremena a 2 exempláre pre 
Okresný úrad, katastrálny odbor pre účely katastrálneho konania. 

 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 si riadne prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, 
určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne 
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 
 

 
          V Námestove, dňa 30.11.2022                           V Žiline, dňa 29.11.2022 

            Povinný:                      Oprávnený:   

 
 

 
...................................................                         ......................................................           
 Ing. Ján Kadera                                                PhDr. Ivan Brečka, MBA             
 primátor                                                              riaditeľ IVSC, Žilina       
 


