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Dodatok č. 1 
k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1471/2022/ODDSM 

zo dňa 05. 08. 2022 
uzatvorenej podľa ust. § 50a v spojení s ustanovením § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v platnom znení 
(ďalej len ,,Dodatok č. 1“) 

 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 
Budúci povinný z vecného bremena:   
Názov:   Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo:    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán:   Ing. Ján Lunter, 

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja  
IČO:      37 828 100 
DIČ:      2021627333 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu:     
 
(ďalej len „Budúci povinný z vecného bremena“ alebo aj ako „BBSK“ v príslušnom tvare) 
 
a 

 
Budúci oprávnený z vecného bremena: 

Obchodné meno: STEFE Zvolen, s.r.o.    
Sídlo:                        Unionka 54, 960 01 Zvolen      
Štatutárny orgán:  Ing. Vladimír Bella, konateľ 
 Ing. Ivan Adam, konateľ 
IČO:                                       31 612 300 
DIČ: 2020478394   
Bankové spojenie:              UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. 
IBAN:                             
Registrácia:               spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom 

Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2128/S  

(ďalej len „Budúci oprávnený z vecného bremena“ a spolu s Budúcim povinným z vecného bremena 
ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo v jednotnom čísle len ako „Zmluvná strana“ v príslušnom 
tvare) 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Budúci povinný z vecného bremena a Budúci oprávnený z vecného bremena uzatvorili Zmluvu 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1471/2022/ODDSM dňa 5. 8. 2022 (ďalej len 
„Zmluva“ v príslušnom tvare), ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán po zrealizovaní stavby 
"Modernizácia CZT Zvolen – Prípojka CZT pre objekt DSS Záhonok" (ďalej len „Stavba“) tak, 
ako je definovaná v Zmluve, uzatvoriť za podmienok dohodnutých v Zmluve zmluvu o zriadení 
vecného bremena. 

 
2. Dodatok č. 1 sa uzatvára za účelom zmeny trasy prípojky na parcele KN-C č. 1318/43 o výmere 

6420 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenej Okresným úradom Zvolen, 
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 940 pre k.ú. Môťová, obec Zvolen, okres Zvolen 
v zmysle situačného nákresu, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 a nahrádza 
doterajšiu Prílohu č. 1 Zmluvy. 
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Článok II. 

Predmet dodatku 
 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda Zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy: 
 

Doterajšia Príloha č. 1 Zmluvy – Situačný nákres plánovaného umiestnenia prípojky CZT sa s 
účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu 
novým Situačným nákresom plánovaného umiestnenia prípojky CZT, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto 
Dodatku č. 1.  

 
2. Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich 
pôvodnom znení bez zmeny.  Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

 

Článok IlI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v 
súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov v spojení s § 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. 

 
2. Tento  Dodatok č. 1  sa vyhotovuje v štyroch (4)  rovnopisoch, z  ktorých každý rovnopis má platnosť  

originálu, pričom dva rovnopisy sú určené Budúcemu povinnému z vecného bremena a dva 
rovnopisy Budúcemu oprávnenému z vecného bremena. 

 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 1, 

že sú oprávnené s predmetom tohto Dodatku č. 1 nakladať, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 
zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, 
ktoré by im bránili platne uzavrieť tento Dodatok č. 1. V prípade, že taká okolnosť existuje, 
zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné 
strany zároveň vyhlasujú, že právny úkon je urobený v predpísanej forme. 

 
4. Tento Dodatok č. 1 bol vyhotovený podľa slobodnej a vážnej vôle Zmluvných strán, žiadna z nich 

nekonala v tiesni, pod nátlakom, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany 
si Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 
5. Neoddeliteľnou súčasťou  tohto Dodatku č. 1 je: 

 
Príloha č. 1: Situačný nákres plánovaného umiestnenia prípojky CZT 
 

V Banskej Bystrici, dňa .....................               Vo Zvolene, dňa ......................................... 
Budúci povinný z vecného bremena                  Budúci oprávnený z vecného bremena 
Banskobystrický samosprávny kraj  STEFE Zvolen, s.r.o. 

 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
Ing. Ján Lunter, predseda                      Ing. Vladimír Bella,  
Banskobystrického samosprávneho kraja konateľ 
 
 
 ________________________________  

 Ing. Ivan Adam,  

 konateľ 



 


