DODATOK č.1
k
Zmluve o zriadení vecného bremena č. VB 2/2016
uzatvorený medzi
Povinný z vecného bremena: Obec Bretejovce
Sídlo: Bretejovce 84, 082 03 Lemešany,
ICO: 00 326 852
Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Varga , starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo úctu: 8819572003/5600
IBAN: SK28 5600 0000 0088 1957 2003
(ďalej len povinný z vecného bremena)
a
Oprávnení z vecného bremena: Ružena Žecová, rodená Debnárová
r.č. 596020/6274, nar. 20.10.1959
Bydlisko: Bretejovce 80, 082 03
a
Cyril Žec, rodený Žec
r.č. 550916/6597, nar. 16.09.1955
Bydlisko: Americká trieda 3, 040 13 Košice
(ďalej len oprávnení z vecného bremena)
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
č. VB 2/2016 uzatvorenej 01.08.2016 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:
1. Oprávnení z veceného bremena sa menia nasledovne:
Oprávnení z vecného bremena: Ružena Žecová, rodená Debnárová
r.č. 596020/6274, nar. 20.10.1959
Bydlisko: Bretejovce 80, 082 03
a
Cyril Žec, rodený Žec
r.č. 550916/6597, nar. 16.09.1955
Bydlisko: Americká trieda 3, 040 13 Košice
(ďalej len oprávnení z vecného bremena)
2. Označenie správneho orgánu sa v celej zmluve mení na „Okresný úrad Prešov,

katastrálny odbor“
3. Článok III. – číslo uznesenia sa mení na č. 12/2016

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma
zmluvnými stranami.
Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom oprávnení z vecného
bremena dostanú po jednom rovnopise, povinný z vecného bremena jeden rovnopis a dva
rovnopisy sú určené pre Katastrálny úrad v Prešove.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom
ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
V Bretejovciach, 18.09.2017

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

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

Povinný z vecného bremena

Oprávnení z vecného bremena

