
DODATOK č. 1 
k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 04.10.2021 

 
/ďalej aj ako „dodatok č.1“/ 

 
uzatvorený medzi: 

 
 
Oprávnený z vecného bremena:  
 
Obchodné meno:  Euro Renting ACADEMI s.r.o. 
Sídlo:    Hurbanova 862,  031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO:     52 004 422 
DIČ:    2120867353 
IČ DPH:    SK2120867353 
Zápis:                                    Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka 

číslo: 71074/L 
Štatutárny orgán: Ing. Peter Sklenár, konateľ 
 
/ďalej aj ako „oprávnený z vecného bremena“/ 
 
 
Povinný z vecného bremena: 
 
Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline 
Právna forma:  verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č.131/2002 Z. z. 

o vysokých školách v znení neskorších predpisov ako verejná 
vysoká škola 

Sídlo:    Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
IČO:     00 397 563 
DIČ:    2020677824 
IČ DPH:    SK2020677824 
Štatutárny orgán:  prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor  
 
/ďalej aj ako „povinný z vecného bremena“/ 
 

 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Povinný z vecného bremena a oprávnený z vecného bremena uzavreli dňa 04.10.2021 Zmluvu 

o zriadení vecného bremena /ďalej aj ako „Zmluva o zriadení vecného bremena“/, ktorej vklad  
je predmetom katastrálneho konania vedeného na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, 
katastrálnom odbore pod č. V 5117/2021. 
 



2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor katastrálne konanie pod č. V 5117/2021 
rozhodnutím zo dňa 23.11.2021 prerušil a účastníkom konania určil lehotu 30 dní odo dňa 
doručenia tohto rozhodnutia na odstránenie nedostatkov návrhu na vklad a jeho príloh. 

 
 

II. 
 
1. Zmluvné strany  sa dohodli na uzavretí dodatku č. 1 k predmetnej Zmluve o zriadení vecného 

bremena s nasledovným obsahom: 
 

Pri označení oprávneného z vecného bremena bolo nedopatrením uvedené nesprávne 
IČO: 55 004 422, ktoré sa opravuje a nahrádza správnym IČO: 52 004 422. 

 
 

III. 
 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o zriadení vecného bremena zostávajú nezmenené.  

 
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena bol vyhotovený v 4 rovnopisoch, 

z ktorých po 1 rovnopise obdrží každá zmluvná strana 2 rovnopisy sú určené pre potreby 
katastrálneho konania. 

 
 
Oprávnený z vecného bremena: 
 
V Liptovskom Mikuláši, dňa ...............................  ................................................................... 
        Euro Renting ACADEMI s.r.o. 
        Ing. Peter Sklenár, konateľ 
 
 
Povinný z vecného bremena: 
 
V Žiline, dňa .................................    .................................................................. 

Žilinská univerzita v Žiline,  
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., 
rektor 

 


