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                                             Dodatok č. 1   

k Zmluve o zriadení vecného bremena  

v prospech tretej osoby  

č. INE_017 /2021 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 50 v spojení s ustanovením §151n a nasl.  

Občianskeho zákonníka dňa 03. 08. 2021 

 medzi účastníkmi :  

 

Povinný z vecného bremena:   

Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo,                 

IČO: 00314676 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

č.ú.: IBAN  

oprávnený konať: Milan Hubík, primátor 

(ďalej len „Povinný z vecného bremena“) 

 

a 

 

Investor:  STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. 

                        so sídlom Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo  

IČO: 36 373 249 

IČ DPH: SK 2020128781 

zapísaný v obchodom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka 

číslo : 10480/L 

       Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

                        č.ú.: IBAN  

 oprávnený konať: Martin Habiňák, konateľ 

(ďalej len „Investor“) 

 

ktorí uzatvorili zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - 

oprávneného z vecného bremena, ktorým je: 
 

Oprávnený z vecného bremena:  

 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný 

Kubín, IČO: 36672254 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka 

číslo: 10544/L 

oprávnený konať: predstavenstvo 

bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Dolný Kubín   

č.ú.: IBAN  

(ďalej len „Oprávnený z vecného bremena“) 

 

 
Čl. I. 

Dodatkom k horeuvedenej zmluve meníme týmto znenie článku II. Predmet zmluvy ods. 2.1 

zmluvy nasledovne:  

 



2 

 

Pôvodné znenie článku II. Predmet zmluvy ods. 2.1 : 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Povinný z vecného bremena a Investor sa dohodli, že touto zmluvou zriaďujú na 

dobu neurčitú v prospech tretej osoby - Oprávneného z vecného bremena a na ťarchu pozemkov 

v k.ú. Námestovo:  

a) CKN parc. č. 1747/4 ostatná plocha o výmere 3912 m2 

b) CKN parc. č. 1753/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8569 m2 

c) CKN parc. č. 1753/197 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 410 m2 

vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov v k.ú. Námestovo: 

a.) CKN parc. č. 1747/4 ostatná plocha o výmere 3912 m2 

b.) CKN parc. č. 1753/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8569 m2 

c.) CKN parc. č. 1753/197 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 410 m2 

strpieť na uvedených pozemkoch  

a) existenciu inžinierskych sietí – vodovodných a kanalizačných zariadení Oravskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254, ich 

ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, opravu, prevádzku a rekonštrukcie týchto 

zariadení, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 46193537-292/2021 zo dňa 

15. 06. 2021.  

b) prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 

Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254, za účelom údržby a 

opravy vodovodných a kanalizačných zariadení, v rozsahu uloženia inžinierskych sietí a ich 

zákonom stanoveného bezpečnostného pásma, a to za účelom údržby, opravy, rekonštrukcie 

a prevádzky vodovodných zariadení,  

c) zákaz vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy –  znižovať 

alebo zvyšovať krytie potrubia, vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo 

iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup ku vodovodu, alebo 

ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav, bez predchádzajúceho súhlasu Oprávneného 

z vecného bremena. 

 

 

Nové znenie článku II. Predmet zmluvy ods. 2.1 : 
 

II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Povinný z vecného bremena touto zmluvou zriaďuje na dobu neurčitú v prospech 

tretej osoby - Oprávneného z vecného bremena a na ťarchu pozemkov v k.ú. Námestovo:  

d) CKN parc. č. 1747/4 ostatná plocha o výmere 3912 m2 

e) CKN parc. č. 1753/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8569 m2 

f) CKN parc. č. 1753/197 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 410 m2 

vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov v k.ú. Námestovo: 

a.) CKN parc. č. 1747/4 ostatná plocha o výmere 3912 m2 

b.) CKN parc. č. 1753/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8569 m2 

c.) CKN parc. č. 1753/197 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 410 m2 

strpieť na uvedených pozemkoch  
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a) existenciu inžinierskych sietí – vodovodných a kanalizačných zariadení Oravskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254, ich 

ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, opravu, prevádzku a rekonštrukcie týchto 

zariadení, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 46193537-292/2021 zo dňa 15. 

06. 2021.  

b) prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 

Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254, za účelom údržby a 

opravy vodovodných a kanalizačných zariadení, v rozsahu uloženia inžinierskych sietí a ich 

zákonom stanoveného bezpečnostného pásma, a to za účelom údržby, opravy, rekonštrukcie 

a prevádzky vodovodných zariadení,  

c) zákaz vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy –  znižovať 

alebo zvyšovať krytie potrubia, vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo 

iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup ku vodovodu, alebo 

ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav, bez predchádzajúceho súhlasu Oprávneného 

z vecného bremena. 
 

 

Čl. II.  

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

Čl. III. 

1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.––––––––––––––––––––––––––––––––     

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania  zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov /Občiansky 

zákonník/ dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby.–––– 

3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, 

z ktorých dva (2) vyhotovenia sú určené pre príslušný okresný úrad, katastrálny odbor a každý 

z účastníkov obdrží jedno (1)  jeho vyhotovenie. –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom dodatku, že jeho obsah je v súlade 

s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle 

alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.–––––––––––––– 

 

 

 

 

Povinný z vecného bremena:  

    

Námestove dňa 9. 12. 2021  

 

 

 

 

.................................................     

        Mesto Námestovo      

Milan Hubík, primátor mesta       
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Investor:  

      

V Námestove  dňa 9. 12. 2021 

 

 

 

 

....................................................    

  STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o.  

     Martin Habiňák, konateľ 

 

 

 

Oprávnený z vecného bremena:        
 

V Dolnom Kubíne dňa 16. 12. 2021 

 

 

 

 

    .............................................                               ............................................. 

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.            Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.  

 

 

 

 


