DODATOK č. 2 ku KÚPNEJ ZMLUVE
uzavretej dňa 05.02.2020
uzavretej medzi týmito účastníkmi:
Predávajúci: 1/ Holičová Antónia r. Haluzová,
nar.
trvale bytom: Pochabany č. 57, 956 38 Pochabany, občan SR
/ ďalej len „ predávajúca“ /

Kupujúci:

1/ Obec Pochabany
IČO: 00800031
sídlo: 956 38 Pochabany č. 24
v zastúpení: Mária Štrbáková- starostka obce
/ ďalej len „ kupujúci“ /

Článok I.
Predmet dodatku
Kupujúci a predávajúca na základe rozhodnutia Okresného úradu Bánovce nad Bebravou,
katastrálny odbor o prerušení konania č. V 203/2020-2, zo dňa 05.03.2020 a v súlade
s článkom VII. kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 05.02.2020 (ďalej len „Zmluva“), za účelom
odstránenia vyskytnutých nedostatkov Zmluvy, v rámci konania o povolení vkladu do katastra
nehnuteľností pod vyššie uvedeným číslom, uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej
len ako „Dodatok“).
Predmetom Dodatku je zmena článku IV. ods. 2 týkajúcej sa vecných bremien, ktoré
viaznu na predmete prevodu a tiež článku V. ods. 3 LV č. 761 v časti „C LV“.
Článok II.
1. Pôvodný článok IV. ods. 2 Zmluvy, ktorý znie:
Predávajúca prehlasuje že na predmete zmluvy neviaznu žiadne dlhy, záložné práva a
žiadne iné vecné bremená a iné právne povinnosti.
Predávajúca vyhlasuje, že nevie o žiadnych vadách predmetu zmluvy, na ktoré by mala
kupujúceho upozorniť.
Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený so stavom kupovaných spoluvlastníckych podielov
na nehnuteľnostiach a v takom stave ich preberá do svojho vlastníctva.
sa mení nasledovne:
Predávajúca prehlasuje, že k pozemku E-KN parc. č. 842/200 je v katastrálnom operáte
evidované vecné bremeno podľa Z 607/15 - Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č.
79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods.
4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816
47 Bratislava podľa GP č. 36 566 497 - 467/2014 na pozemku reg. E-KN parc. č. 842/200
týkajúce sa elektroenergetického zariadenia 1x22kV VN linka č. 299 na trase Rz Topoľčany Rz Bánovce nad Bebravou,- 15/15;

Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený so stavom kupovaných spoluvlastníckych podielov
na nehnuteľnostiach a v takom stave ich preberá do svojho vlastníctva.
1.) Pôvodný článok V. ods. 3 LV č. 761 v časti „C LV“ Zmluvy, ktorý znie:
C LV: - bez zápisu
sa mení nasledovne:
C LV: Z 607/15 - Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode
a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012
Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava podľa GP č. 36 566 497 - 467/2014 na pozemku reg. E-KN parc.č. 842/200
týkajúce sa elektroenergetického zariadenia 1x22kV VN linka č. 299 na trase Rz
Topoľčany - Rz Bánovce nad Bebravou,- 15/15;
Ostatné znenie Zmluvy zostáva nezmenené a týmto Dodatkom nedotknuté.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý z nich má platnosť
originálu, z ktorých jedno vyhotovenie odbrží predávajúca, jedno vyhotovenie
kupujúci a dve vyhotovenia sú určené pre účely správneho konania vo veci zápisu
vlastníckeho práva kupujúceho k predmetu zmluvy.

V Pochabanoch, 9.3.2020
Predávajúca:

............................................
Antónia Holičová

Kupujúci:

Obec Pochabany
v zastúpení: Mária Štrbáková- starostka obce

