
D O D A T O K č. 1 
K ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 
uzatvorenej dňa 11.7. 2011 v zmysle §151n a nasl. zákona č.40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v platnom znení a uznesenia MsZ v Senci č. 90/2011 zo dňa 19.5.2011 

medzi zmluvnými stranami: 

Povinný z vecného bremena: 

Mesto Senec 
Sídlo: Mierové námestie 8 903 01 Senec 
Zastúpená : Ing. Karol Kvál - primátor mesta 
IČO: 00305065 
DIČ: 2020662237 
Banka: Dexia Banka Slovensko, a.s. Pezinok 
Číslo účtu: 6602827002/5600 

(ďalej len "povinný") 
a 

Oprávnení z vecného bremena: 

I. G.V.K., s.r.o. 
Sídlo: 1. mája 6, 841 07 Bratislava 
V zastúpení: Jozef Koiš - konateľ 
IČO: 35 852 950 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, Oddiel Sro, vi. č. 28316/B 

II. ProMinent Slovensko, s.r.o. 
Sídlo: Roľnícka 21, 831 07 Bratislava 
V zastúpení: Ing. František Grejták, CSc- konateľ 
IČO: 31 381 821 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, Oddiel Sro, vi. č. 776l/B 

(ďalej len „oprávnený I. a II." ). 
(spoločne ďalej aj len „zmluvné strany") 

Článok I. 

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene týchto ustanovení Zmluvy o zriadení vecného 
bremena uzatvorenej dňa 11.7.2011: 

a) Článok 1. PREDMET ZMLUVY sa dopĺňa novým odsekom v nasledovnom znení: 

Oprávnený I. je výlučným vlastníkom pozemku, C-KN parc. č. 5480/1 ostatné plochy 
o výmere 3028 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Senec, obec Senec, okres Senec, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 4630, vedený Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou 
katastra Senec. Oprávnený II. je výlučným vlastníkom pozemkov, a to C-KN parc. č. 5479/1 
ostatné plochy o výmere 2575 m a C-KN parc. č. 5479/3 ostatné plochy o výmere 1091 m", 
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nachádzajúce sa v katastrálnom území Senec, obec Senec, okres Senec, zapísané na liste 
vlastníctva č. 6564, vedené Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Senec 

b) Ostatné ustanovenia Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 11.7.2011 ostávajú 
nezmenené. 

Článok II. 

1/ Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1. uzatvárajú na základe ich slobodnej a 
vážnej vôle, nie v tiesni a ani nie za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho 
vlastnoručne podpisujú. 

2/ Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na intemetovej stránke povinného 
www.senec.sk. Povinné zverejňovanie zmlúv vyplýva z § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3/ Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých dva (2) sú určené pre 
Katastrálny úrad Bratislava, Správa katastra Senec a po jednom (1) rovnopise pre oprávneného L, 
II. a povinného. 

09-09-2011 09-09-2011 
V Senci, dňa V Bratislave, dňa 

podpísané podpísané 

http://www.senec.sk

