
Dodatok č. 1
kZmlave o zriadení vecného bremena č.39412017 zo dňa30.3.2017

Povinný z vecného bremena:

obec kotrčina Lúčka
So sídlom: Kotrčiná Lúčka 64,0l3 02 KotrčináLúčka
v zastúpení: Jozef Žabka - starosta obce
Bankové spojenie: VÚB a.s. Žilina,č. účtu 23728432/0200
lčo oozztlgl
DIČ:2020671906

( d'alej len ,, povinný z vecného bremena" )
i||,l ,li]- i ,

Oprávnený z vecného bremena:

Severoslovenské vodárne akanalizácie, a. s.
Zapísanáv Obchodnom regishi Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo:l0546/L
Sídlo : Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zasttry ená : In g. T at i an a Štrb ov á, pr e d s e dní č ka pr e d s t av e n s tv a

Ing. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva
rČo : 36 672 297
Bankové spojenie : ČSOB a.s. Bratislava
či.to,iÉtůi 2"57 880:r, 17š00
IBAN : SK5 1750000000000257BB033
svťIrr,trxošrBx 'i 1!

( d'alej len ,,oprávnený z vecného bremena")

C|.I
predmet dodatku

Článok II bod 2.1. sa upravuje nasledovne:

2.1 . Povinný z vecného bremena zriaďuje vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného
bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka strpieť na pozemkoch uvedených v čl. I. v
bode 1.1. tejto Zmluvy vodovodné potrubie p.č. KNE 646 diel GP č.1 čo predstavuje
výmeru 6 m2 , p.č. KNE 649 diel GP č.3 čo predstavuje výmeru 106 m2 a p.č. KNE 684/2
diel GP č,4 čo predstavuje výmeru 103 m2 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne
č.46765239-3/2017 zo dňa1.2.2017 , ktorý vyhotovil geoSal,s.r.o. , Osloboditeíov I29l7,
013 13 Rajecké Teplice.



l.
)

čt. rI
záverečné ustanovenia

Ostatné články zmluvy osávajú nezmenené.
Tento dodatokje vyhotovený v štyroch rovnopisoch, jeden pre povinného z vecného
bremena a tri pre oprávneného z vecného bremena .Tento dodatok sa stáva platným
a účinným dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok bol uzafuorený slobodne,yíňne,
ztozuniteíne a určite, nie v tiesni ani za nápadne neqýhodných podmienok, pred
podpisom si ho prečítali, porozumeli jeho obsahu anaznak súhlasu ho podpísali.

J.

V Kotrčinej Lúčke dňa : {| 5 _03_ 2010

Povinný z vecného bremena:

VŽiline dňa: tq,ll, tpll

Oprávnený z vecného brernena:

lng. Tatiana Šrbová
predscdníčka predstavcnslva

sEvERO§tOvBN§xÉ volÁnnr Á KANALIZÁCII, a.§.
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