
DODATOK  č. 1 
 

k ZMLUVE O ZRIADEÍ VECNÉHO BREMENA  zo dňa 28.6.2022 

 
medzi: 

 

Oprávnení z vecného bremena:  
 
Meno a priezvisko:  Michal Lukáč, rod. Lukáč 
Narodený:    
Rodné číslo:   7812 
Trvale bytom:   , 976 97 Nemecká, SR 
Občan SR  
 
a 
 
Meno a priezvisko:  Nikola Lukáčová, rod. Lapinová 
Narodený:    
Rodné číslo:    
Trvale bytom:   , 974 01 Banská Bystrica, SR 
Občan SR    
   

(ďalej aj len ako „Oprávnení“) 
 
 
Povinný z vecného bremena:  

Obec Čerín 
Sídlo:    Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:    00 313 335 
V zastúpení:     Pavel Kmeť, starosta obce 
 

(ďalej aj len ako „Povinný“) 
 
 

(„Oprávnení“ a „Povinný“ ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) 
 

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody menia v čl. V, ods. 2, ktorý znie:  

 

Vecné bremeno sa zriaďuje na ťarchu: vlastníka pozemkov vedených na LV č. 58, k. ú.: Čačín, obec 

Čerín, okres Banská Bystrica, Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor, a to: 

 

- pozemok parc. č. C-KN 162/1, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 727 m², 

- pozemok parc. č. C-KN 173/24, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m².   

 
     Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy ostávajú nezmenené. 

 
     Tento Dodatok je povinne zverejňovaný v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom 
znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok bude zverejnený v Centrálnom 
registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý 
vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie Zmluvy/Dodatku v registri sa 
nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva. Dodatok  je účinný dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v registri. 

 



Dodatok  je vyhotovený v (4) štyroch vyhotoveniach, z ktorých je určený jeden rovnopis pre Povinného, a 

jeden obdrží Oprávnený, a dva rovnopisy sú pre potreby Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny 

odbor. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná 

voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a Dodatok nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za 

nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

V Čeríne, dňa 12.08.2022                            

 

 

Za Povinného:                        Za Oprávnených: 

 

 

 

 

 

_____________________________                     _________________________ 

                  Pavel Kmeť                                                 Michal Lukáč 

                 starosta obce                                                                          (úradne overený podpis)     

            (úradne overený podpis) 

 

 

 

 

   

 

                     _________________________ 

                                                         Nikola Lukáčová 

                                                                                          (úradne overený podpis)     

 


