Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
uzavretý podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
(zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
Medzi:
JUDr. Ján KONEČNÍK, rod. Konečník, nar. -------, r. č.------,
trv. bytom Krajné č. -----, PSČ 916 16, štátny občan SR
(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“)
a
Obec Krajné
So sídlom: Obecný úrad Krajné č. 52, PSČ 916 16
Zastúpený: Starostom obce – Ing. Peter Kubis
IČO: 00 311 715
(ďalej len „povinný z vecného bremena“)

Spoločne (ďalej len „zmluvné strany“)
sa dohodli na uzavretí tohto dodatku k zmluve o zriadení vecného bremena
(ďalej len „dodatok k zmluve“)
Článok I.
Okresný úrad v Myjave, katastrálny odbor svojim rozhodnutím pod č. V 1269/2016 zo
dňa 19. 9. 2016 podľa § 31a písm. c) a písm. b) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších
predpisov prerušil konanie o návrhu na vklad vecného bremena zo dňa 23. 8. 2016 medzi
vyššie uvedenými zmluvnými stranami, nakoľko došlo pri písaní zmluvy k chybe označenia
pozemkov evidovaných ako pracela registra „C“alebo parcela „E“ a ďalej nesprávnej citácii
pozemku parcela č. 232/14 – zastavané plochy a nádvoria.
Článok II.
Týmto dodatkom k zmluve sa správne uvádazajú (opravujú) udaje v zmluve o zriadení
vecného bremena - Článok I. Východiská zmluvy, bod 1 a to nasledovne:
Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností:
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a) Pozemku parcely registra „E“parcelné číslo 232/14 - zastavné plochy a nádvoria
vo výmere 4739 m2,
b) Pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 232/24 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 2316 m2,
c) Pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 233/2 – ostatné plochy vo výmere
12697 m 2,
ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1, pre obec:
Krajné, katastralne územie Krajné, Okresného úradu v Myjave, katastralny odbor
(ďalej len „pozemok povinného“).

Článok III.
Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o zriadení vecného bremena zostávajú nemenné.

Článok IV.
Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok k zmluve si riadne prečítali, jeho obsahu
porozumeli, uzatvorili ho po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, vážne
a zrozumiteľne a na znak súhlasu ho podpisujú.
Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, dva pre potreby
katastrálneho odboru a po jednom každému účastníkovi zmluvy.

v Krajnom, dňa 5.10.2016

oprávnený z vecného bremena:

JUDr. Ján Konečník

-------------------------------

povinný z vecného bremena:
obec Krajné v zastúpení starostom obce

-------------------------------
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