
DODATOK č. 1  K ZMLUVE   

o zriadení vecného bremena  
uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov  medzi zmluvnými stranami 

 

Povinní z vecného bremena: 

 

1. Mesto Krupina 

    sídlo:                           Svätotrojičné nám.4/4, 963 01 Krupina 

    štatutárny orgán:      Ing. Radoslav Vazan, primátor  mesta 

    IČO:                            00 320 056       

    DIČ:                            2021152540     

    Bankové spojenie:     VÚB, a. s., pobočka Krupina 

    IBAN:                    SK24 0200 0000 0000 2002 0412 

 

 

2. Pavel Repiský, rod. Repiský,  

    trvale bytom  

    štátna príslušnosť SR  

 

(ďalej ako „povinný z vecného bremena pod 1. a 2. alebo povinní z vecného bremena“) 
 

 

a 

 

Oprávnení z vecného bremena: 

1. Milan Haško, rod. Haško, 

    trvale bytom  

    štátna príslušnosť SR, 

 

2. Božena Alakšová, rod. Repiská,  

    trvale bytom  

    štátna príslušnosť SR,  

     

(ďalej  ako „oprávnení z vecného bremena pod 1. a 2. “) 

 

 

Preambula 

 
Zmluvné strany  na základe rozhodnutia  V – 1465/2022 o prerušení vkladu  vydaného 

Okresným úradom Krupina, katastrálny odbor, zo dňa 6.12. 2022 uzatvárajú tento dodatok č.  k 

Zmluve o zriadení vecného bremena,  ktorým odstraňujú dôvod prerušenia konania.  

 

Článok I. dodatku  

Pôvodné ustanovenie čl. III. zmluvy: 

1. Povinný z vecného bremena pod bodom 1.  ako výlučný vlastník pozemku KNE parc. č. 3003  

    a povinný z vecného bremena pod bodom 2. ako výlučný vlastník pozemkov KNE parc.č. 2934  

    a KNE parc.č. 2935, bližšie špecifikovaných v čl. I. ods. 1 a 2. tejto zmluvy, touto zmluvou zriaďujú  

    vecné bremeno v prospech oprávnených z vecného bremena pod 1. a 2., vo vymedzenom rozsahu  



     podľa vyhotoveného geometrického plánu č. 47843632-66P2022 Martinom Lauroškom  

     GeoPlanML, Krupina, IČO: 47 843 632, zo dňa 25.5. 2022, autorizačne overeného Ing. Evou  

     Vaníkovou dňa 25.5. 2022 a úradne overeného dňa 2.6. 2022 pod č. 180/2022 Ing. Mariánom  

     Drugdom.  

2.  Vecné bremeno spočíva v práve prechodu pešo a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravný-  

     mi prostriedkami cez pozemky KNE parc.č. 3003, KNE parc.č.  2934 a KNE parc.č. 2935    v      

     rozsahu vyznačenom citovaným geometrickým plánom oprávnenými z vecného bremena  

     pod bodom 1. a 2. tejto zmluvy. Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávnených  

     z vecného bremena pod 1. a 2. tejto zmluvy „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľ-    

     ností na nadobúdateľa. Zriaďuje sa  na dobu neurčitú, ako časovo neobmedzené vecné právo  

     a bezodplatne. 

 3. Oprávnení z vecného bremena pod bodom 1. a 2. tejto zmluvy právo zodpovedajúce vecnému 

  bremena prijímajú a povinní z vecného bremena pod 1. a 2. sa zaväzujú toto právo zriadené v  

  prospech oprávnených  z vecného bremena pod 1. a 2. tejto zmluvy strpieť. 
 

 

sa nahrádza novým textom a znie: 

 

1. Povinný z vecného bremena pod bodom 1.  ako výlučný vlastník pozemku KNE parc. č. 3003  

    a povinný z vecného bremena pod bodom 2. ako výlučný vlastník pozemkov KNE parc.č. 2934  

    a KNE parc.č. 2935, bližšie špecifikovaných v čl. I. ods. 1 a 2. tejto zmluvy, touto zmluvou zriaďujú  

    vecné bremeno v prospech vlastníkov KNC parc.č. 7839, k.ú. Krupina Milana Haška, rod.  

    Haško, a Boženy Alakšovej, rod. Repiská, zároveň oprávnených z vecného bremena označených 

pod 1. a 2., vo vymedzenom rozsahu podľa vyhotoveného geometrického plánu č. 47843632-66P2022 

Martinom Lauroškom  

    GeoPlanML, Krupina, IČO: 47 843 632, zo dňa 25.5. 2022, autorizačne overeného Ing. Evou  

    Vaníkovou dňa  25.5. 2022 a úradne overeného dňa 2.6. 2022 pod č. 180/2022 Ing. Mariánom  

     Drugdom.  

2.  Vecné bremeno spočíva v práve prechodu pešo a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravný-  

     mi prostriedkami cez pozemky KNE parc.č. 3003, KNE parc.č.  2934 a KNE parc.č. 2935    v      

     rozsahu vyznačenom citovaným geometrickým plánom oprávnenými z vecného bremena –  

     podielovými spoluvlastníkmi KNC parc.č. 7839, k.ú. Krupina, v súčasnosti oprávnenými  

z vecného bremena označenými pod bodom 1. a 2. tejto zmluvy. Vecné bremeno sa zriaďuje 

v prospech oprávnených z vecného bremena pod 1. a 2. tejto zmluvy „in rem“, a prechádza 

s vlastníctvom nehnuteľností na nadobúdateľa pozemku KNC parc.č. 7839, k.ú. Krupina. Zriaďuje 

sa  na dobu neurčitú,  ako časovo neobmedzené vecné právo a bezodplatne. 

 3. Oprávnení z vecného bremena pod bodom 1. a 2. tejto zmluvy právo zodpovedajúce vecnému 

  bremena prijímajú a povinní z vecného bremena pod 1. a 2. sa zaväzujú toto právo zriadené v  

  prospech oprávnených  z vecného bremena pod 1. a 2. tejto zmluvy strpieť. 
 

 

Záverečné ustanovenia  

 
1. V ostatnom zostávajú ustanovenia Zmluvy o zriadení vecného bremena nedotknuté  

     v platnosti. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného  

    bremena riadne  prečítali, s jeho obsahom súhlasia , že tento dodatok  vyjadruje ich  

    slobodnú a vážnu vôľu, že tento dodatok neuzavreli v tiesni  za nápadne nevýhodných  

    a preto ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.  

 

  V Krupine dňa 16.12. 2022.                                          V Krupine dňa 16.12. 2022.      

 

 



Povinný z vecného bremena 1.                                  Oprávnený z vecného bremena 1.:                   

 

        za Mesto Krupina:                                                                   Milan Haško 

 

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

     Ing. Radoslav Vazan 

          primátor mesta                                            

 

 

 

Povinný z vecného bremena 2.:       Oprávnený z vecného bremena 2.:                   

 

       Pavel Repiský       Božena Alakšová 

 

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


