
DODATOK č. 1  
k Zmluve o zriadení vecného bremena  

zo dňa 9.6.2021 

uzavretej podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

Povinní z vecného bremena:        

 

Ján Šveda, rod. Šveda, nar. 19.5.1968, r. č.  680519/6090, 

bytom Ľutinska 803/58,  082 56  Pečovská Nová Ves, občan Slovenskej republiky 

   

Ingrid Švedová, rod. Michalíková, nar. 5.5.1972, r.č. 725505/9141, 

bytom Ľutinska 803/58, 082 56  Pečovská Nová Ves, občianka Slovenskej republiky 

   

(ďalej len "povinní z vecného bremena")  

 

a 

 

Oprávnený z vecného bremena:      

        

Obec Pečovská Nová Ves 

Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves 

Zastúpená :  PhDr. Jaroslavom Dujavom, starostom obce 

Narodený : 25.6.1968 

Rodné číslo : 680625/6237 

Bydlisko : ul. Školská 522/16, 082 56 Pečovská Nová Ves 

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Prešov 

IBAN : SK51 0200 0000 0000 0292 0572 

IČO : 00327590 

DIČ : 2020711660 

 

(ďalej len "oprávnený z vecného bremena")                    

   

 

1. Predmetom Dodatku č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 9.6.2021 je 

oprava výmery parcely C KN 1550/3 v spoluvlastníckom podiele 1/1 povinných 

z vecného bremena, zapísanej na liste vlastníctva č. 811 vedenej Okresným úradom 

Sabinov, katastrálny odbor pre katastrálne územie Pečovská Nová Ves uvedenej v bode 

1 zmluvy z pôvodne uvedenej výmery 317 m2, na skutočnú výmeru 267 m2.  

 

2. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že k chybnému uvedeniu výmery parcely C KN  

1550/3 v spoluvlastníckom podiele 1/1 povinných z vecného bremena, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 811 vedenej Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor pre katastrálne 

územie Pečovská Nová Ves, uvedenej v bode 1 pôvodnej zmluvy došlo chybou v písaní. 

 

3. Ostatné body zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 9.6.2021 zostávajú nemenné. 

 

4. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že si Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného 

bremena zo dňa 9.6.2021 pred jej podpisom riadne prečítali, a potvrdili, že jej obsah 



presne odpovedá ich pravej a slobodnej vôli a zakladá právne následky, ktorých 

dosiahnutie svojim jednaním sledovali, a preto ju ako správnu podpisujú. Táto zmluva 

je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých povinný z vecného bremena obdrží 

jeden rovnopis a oprávnený z vecného bremena obdrží tri rovnopisy. 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi dňa  24.8.2021                      

 

 

Povinní z vecného bremena:                                  Oprávnený z vecného bremena: 

 

 

..................................................   ................................................................. 

Ingrid Švedová r. Michalíková           Obec Pečovská Nová Ves 

                              zastúpená:  

                                                                                              PhDr. Jaroslavom Dujavom 

                                      starostom obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................... 

Ján Šveda, r. Šveda 


