Dodatok č. 2
k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0345 00 00 v znení Dodatku č. 1
(ďalej len „dodatok“) medzi nasledujúcimi stranami:
Povinný z vecného bremena:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené:
JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:
(IBAN): SK5875000000000025828453
BIC-SWIFT: CEKOSKBX
IČO:
00 603 481
(ďalej aj ako „povinný z vecného bremena“)
a
Oprávnený z vecného bremena:
TERNO real estate s.r.o.
Bratská 3, 851 01 Bratislava
Zastúpená: Stanislav Čajka, konateľ
Zuzana Cseriová, konateľ
IČO:
50 020 188
DIČ:
XXXX
Peňažný ústav: XXXX
Číslo účtu IBAN : XXXX
(ďalej aj ako „oprávnený z vecného bremena“ v príslušnom tvare)

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom tvare)
Článok I
Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.03.2000 Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 28 88 0345 00 00
(ďalej len „zmluva“ v príslušnom tvare) a Dodatok č. 1 k tejto Zmluve zo dňa 2. 11.2000 s oprávneným
z vecného bremena spoločnosťou JEDNOTA SD Bratislava, so sídlom Bárdošova 2, 833 02 Bratislava,
IČO: 500674.
Článok II
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve, ktorým sa mení označenie
oprávneného z vecného bremena nasledovne: TERNO real estate s.r.o., so sídlom Bratská 3, 851 01
Bratislava, zastúpená: Františkom Pallerom, konateľom, Zuzanou Cseriovou, konateľkou IČO:
50 020 188, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom I, Vložka č.:
XXXX, Oddiel: Sro.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o vecnom bremene č. 28 88 0345 00 00 v znení Dodatku č. 1 zostávajú
bezo zmien.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 6 vyhotovení pre
povinného z vecného bremena, z ktorých 2 budú predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu
odboru a 1 vyhotovenie pre oprávneného z vecného bremena.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle budúceho povinného z vecného bremena podľa
ustanovení § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok prečítali,
s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a
výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 19.09.2017

V Bratislave, dňa 19.09.2017

Povinný z vecného bremena:

Oprávnený z vecného bremena:

Hlavné mesto SR Bratislava

TERNO real estate s.r.o.

v. r.
.............................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

v. r.
.....................................................
Zuzana Cseriová. konateľ
Stanislav Čajka, konateľ

