Dodatok č. 288 0733 12 01/0099
k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. 288 0733 12 00/0099
uzatvorenej podľa ustanovenia § 50a v spojení s ustanovením § 151n a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1 k zmluve“)
___________________________________________________________________________
Strany dodatku:
Bratislavská teplárenská, a.s.
sídlo:
v menej ktorej koná:
zapísaná :
IČO :
IČ DPH:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
Ing. Vladimír Raček, predseda predstavenstva
Ing. Ján Čižmár, poverený člen predstavenstva
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v odd. Sa, vl.č.: 2851/B
35 823 542
SK 2020285245

(ďalej len „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom tvare)
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
v mene ktorého koná:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
603 481

(ďalej len „budúci oprávnený z vecného bremena“ v príslušnom tvare)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Dňa 17.12.2012 uzatvorili strany dodatku Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena (ktorú vedie budúci oprávnený z vecného bremena pod č. 288 0733 12 00/0099
a budúci povinný z vecného bremena pod č. 4000095 /ďalej len „zmluva“/), predmetom ktorej
je zriadenie vecného (bližšie špecifikovanom v čl. III., bode 1.1zmluvy) bezprostredne po
vybudovaní objektu: „SO 02 Napájacie vedenie“ stavby „Trolejbusová trať Trenčianska“ a jej
geodetickom zameraní.

Článok II.
Zmeny zmluvy
Strany dodatku sa dohodli, že doterajšie znenie článku III., bod 1.4. zmluvy sa v plnom
rozsahu nahrádza nasledovným znením:
„Zmluvné strany sa dohodli, že právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriadi
bezodplatne.“
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom č. 1 k zmluve, zostávajú bez
zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 k zmluve sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu,
z tohto 2 vyhotovenia pre budúceho povinného z vecného bremena a 4 vyhotovenia pre
budúceho oprávneného z vecného bremena.
3. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z.z.“), v dôsledku čoho podlieha
povinnému zverejneniu podľa tohto ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z ..
Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv.
4. Strany dodatku vyhlasujú, že tento Dodatok číslo 1 k zmluve uzavreli slobodne a vážne,
nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená. Strany dodatku si tento Dodatok č. 1 k zmluve prečítali, s jej obsahom sa
oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a
výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave, dňa 15.7.2014

V Bratislave, dňa 31.7.2014

Za budúceho povinného
z vecného bremena:
v. r.
___________________________
Ing. Vladimír Raček
predseda predstavenstva spoločnosti
Bratislavská teplárenská, a.s.
v .r.
______________________________
Ing. Ján Čižmár
poverený člen predstavenstva spoločnosti
Bratislavská teplárenská, a.s.

Za budúceho oprávneného
z vecného bremena :
v .r.
____________________________
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor
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