
Dodatok č. 1
k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1666/VSD/2021 zo dňa 3.11.2021

uzavretá podľa ust. § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

čl. I
Zmluvné strany

1.1
názov
sídlo
IČO
DIČ
zastúpenie

Obec Ľubotice
Čsl. letcov 2, Ľubotice, PSČ 080 06, SR
00 690 538
2021302965
JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

spoluvlastnícky podiel : 1/1

ako povinný z vecného bremena (ďalej len ako „povinný")

a

1.2
názov 
sídlo 
IČO 
DIČ 
IČ DPH
bankové spojenie 
IBAN
BIC(SWIFT)
zastúpenie

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice 
36599361 
2022082997 
SK2022082997
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
SK83 8130 0000 0020 0848 0001
CITISKBA
Ing. Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod
JUDr. Samuel Szunyog, vedúci odboru Vlastnícky a komunikačný manažment

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1411/V

ako oprávnený z vecného bremena (ďalej len ako „oprávnený")

Dodatkom č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1666/VSD/2021 zo dňa 3.11.2021 sa mení čl. II 
Predmet zmluvy nasledovne:

čl. II
Predmet zmluvy

2.1 Povinný je vlastníkom pozemku nachádzajúceho sa v obci Ľubotice, v kat. území Ľubotice, v stave podľa 
registra C KN evidovaný ako pozemok pare. C KN č. 513/1, druh ostatná plocha, 1478 m2 (v stave právnom 
evidovaný na Liste vlastníctva č. 1408, ako pozemok pare. E KN č. 903/2, druh ostatná plocha, 1483 m2), 
(ďalej len ako „slúžiaci pozemok"), v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy.

2.2 Geometrickým plánom, úradne overeným príslušným katastrálnym odborom pod č. Gl-1559/2021 (ďalej 
len ako „geometrický plán"), je na slúžiacom pozemku vyznačené vecné bremeno, ktoré povinný touto 
zmluvou zriaďuje in personam, v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu, v prospech oprávneného 
a ktorého obsahom je povinnosť povinného strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na 
slúžiacom pozemku.

2.3 Na základe tejto zmluvy bude vykonaný zápis v príslušnom liste vlastníctva v časti „C-Ťarchy", v znení:

1



„Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na pare. C 
KN č. 513/1 v rozsahu Geometrického plánu, úradne overeného príslušným katastrálnym odborom pod č. 
G1-1559/2021."

Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté, nemenia sa a ostávajú v platnosti.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, ak v tomto dodatku 
nie je ďalej uvedené inak.

V prípade, ak povinný je povinnou osobou podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") a dodatok zároveň spĺňa podmienku jeho 
povinného zverejnenia podľa zákona, povinný sa zaväzuje zverejniť tento dodatok spôsobom stanoveným 
zákonom a bez zbytočného odkladu oznámiť dátum jeho zverejnenia preukázateľným spôsobom 
oprávnenému. Deň nasledujúci po dátume zverejnenia dodatku je dňom nadobudnutia účinnosti tohto 
dodatku. Pri porušení tohto záväzku povinný zodpovedá za to, že tento dodatok nenadobudne účinnosť. 
Ustanovenia tohto bodu sa nepoužijú, ak tento dodatok nespĺňa podmienky na jeho zverejnenie podľa zákona.

Dodatok je vyhotovený v počte rovnopisov zodpovedajúcemu počtu účastníkov zmluvy a v dvoch ďalších 
rovnopisoch. Jeden rovnopis dodatku obdrží každý účastník zmluvy a o dva rovnopisy naviac oprávnený, 
na ktorých povinný zabezpečí svoj úradne overený podpis, ak sa vyžaduje.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená a tento dodatok nie je uzatváraný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Zmluvné strany dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním, ho bez 
výhrad podpisujú.

povinný:


