
                                               D O D A T O K  č.1  
               ku  ZÁMENNEJ  ZMLUVE č.2021/147 zo dňa 04.06.2021 
                                            ktorý bol medzi zmluvnými stranami:  

 

Obec Nižná so sídlom Nová doba 506, 027 43 Nižná 

v zastúpení Ing. Jaroslav Rosina, starosta obce 

IČO: 00 314 684, SR 

Bankové spojenie: ........... č.ú.: ............................................ 

na  jednej strane (ďalej len „účastník v prvom rade“)   

a           

Ing.Jozef Žuffa rod. ..........., nar. ......................, r.č. ......................................   

bytom .................................................,  štátna príslušnosť: SR 

ďalej len („účastník v druhom rade“)   

 

zastúpeného v zmysle  Čl.VI  bod 1 zámennej zmluvy č.2021/147 zo dňa 04.06.2021 obcou 

Nižná v zastúpení Ing.Jaroslavom Rosinom, starostom obce   uzavretý nasledovne: 

 

V zámennej zmluve č.2021/147  zo dňa 04.06.2021 sa znenie textu v Čl.IV  bod. 1 nahrádza 

novým textom, ktorý znie:   

1.Zmluvné strany ručia za právny stav vymieňaných nehnuteľností, ich vlastníctvo tak ako je 

uvedené v Čl.I. tejto zmluvy a vyhlasujú, že na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, vecné 

bremená a iné ťarchy okrem: 

a) ťarchy na pozemku - parcela  reg. EKN parcela č.4056 o výmere 1501m
2
, druh: vodná 

plocha, LV č.1238 - Vecné bremeno na nehnuteľnosť E-KN parc. č.4056 v rozsahu 

špecifikovanom geometrickým plánom číslo 40971805-72/2019 spočívajúce v práve zriadenia 

ochranného pásma inžinierskej siete v zmysle platných právnych predpisov za účelom 

prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období 

prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Z 159/2021 zo dňa 03.02.2021 - 105/21, 

b) ťarchy na pozemku - parcela reg. CKN parcela č.2835 o výmere 2028m
2
, druh: trvalý 

trávny porast, LV č.2860 - Vecné bremeno na nehnuteľnosť C-KN parc. č.2835 v rozsahu 

špecifikovanom geometrickým plánom číslo 40971805-72/2019 spočívajúce v práve zriadenia 

ochranného pásma inžinierskej siete v zmysle platných právnych predpisov za účelom 

prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období 

prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Z 159/2021 zo dňa 03.02.2021 - 105/21, 

c) ťarchy na pozemku - parcela reg. CKN parcela č.2831/41 o výmere 39m
2
, druh: 

ostatná plocha, LV č.948 - Vecné bremeno na nehnuteľnosti C-KN parc. č. 2831/19, 

2831/41, 3415/17, 3419/1, 3783/5 v rozsahu špecifikovanom geometrickým plánom číslo 

40971805-72/2019 spočívajúce v práve zriadenia ochranného pásma inžinierskej siete v 

zmysle platných právnych predpisov za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so 

vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období prospech Stredoslovenskej distribučnej, 

a. s., Z 159/2021 zo dňa 03.02.2021 - 105/21 a Vecné bremeno  spočívajúce v zriadení 

ochranného pásma inžinierskej siete v zmysle platných právnych predpisov, za účelom 

prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období 

na pozemkoch C KN parc.č. 2831/19 trvalý trávny porast o výmere 354m
2
 v rozsahu 

dielu č. 4 o výmere 3m
2
, C KN parc.č. 2831/41 ostatná plocha o výmere 39m

2
 v rozsahu 

dielu č. 6 o výmere 7m
2
, C KN parc.č. 3415/17 ostatná plocha o výmere 404m

2
 v rozsahu 

dielu č. 33 o výmere 2 m2, vyznačenom geometrickým plánom č. 40971805-72/2019 v 

prospech Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena V 1180/2021 zo dňa 16.11.2021-

422/21. 



Ostatné články zmluvy zostali nezmenené. 

 

V Nižnej dňa  25.11.2021 

 

 

 

 

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

                                                                                                 Obec Nižná 

                                                                          v zastúpení Ing.Jaroslav Rosina - starosta obce                        

                                                                                         účastník v prvom rade a  

                                                                           za účastníka v druhom rade podľa čl.VI bod 1                                                                                 

 

 

  
 


