
 

Dodatok č.1  

ku Kúpnej zmluve so  zriadením vecného bremena 
 

Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje ku kúpnej zmluve so zriadením vecného bremena zo dňa 

13.06.2017.  

medzi   

 

Obchodné meno:  Obec Stráne pod Tatrami 

Sídlo:    Stráne pod Tatrami č. 2, 059 76 Mlynčeky 

IČO:   00326593 

DIČ:   2020697305 

Zastúpená:  Rastislava Sloveňák, starosta obce 

Číslo účtu:  IBAN  SK 50 0200 00000 009 3022 8562 

bankové spojenie: VÚB Kežmarok 

ako predávajúci na strane jednej /ďalej len „Predávajúci“/ 

a 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Rastislav Pitoňák, rod. Pitoňák 

Trvale bytom:  Stráne pod Tatrami č. 146, 059 76 Mlynčeky  

Rodné číslo:  751212/9086      

Narodený:   12.12.1975        

Štátne občianstvo:     Slovenská republika 

a manželka: 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Zuzana Pitoňáková, rod. Petrasová 

Trvale bytom:  Stráne pod Tatrami č. 146, 059 76 Mlynčeky  

Rodné číslo:  865930/9329 

Narodená:   30.09.1986 

Štátne občianstvo: Slovenská republika 

ako kupujúci na strane druhej /ďalej len „Kupujúci“ a spolu s Predávajúcim ďalej len 

„Zmluvné strany“/ 

 

Kde sa mení   Čl. V. Dohoda o zriadení vecného bremena, ods. 1 , ktorý po zmene 

znie:  

 

 
 

Účastníci tejto zmluvy – Obec Stráne pod Tatrami, Stráne pod Tatrami č. 2, 059 76 

Mlynčeky,  ako predávajúci a oprávnený z vecného bremena na jednej strane 

a Rastislav Pitoňák, nar. 12.12.1975, bytom Stráne pod Tatrami č. 146, 059 76  
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Mlynčeky, manž. Zuzana Pitoňáková, rod. Petrasová, nar. 30.09.1986, bytom Stráne 

pod Tatrami č. 146, 059 76 Mlynčeky, ako kupujúci a povinní z vecného bremena na 

druhej strane, sa navzájom dohodli, že zriaďujú vecné bremeno v prospech 

oprávneného z vecného bremena Obec Stráne pod Tatrami ako vlastníka inžinierskych 

stavieb – podzemných vedení plynu a kanalizácie a zároveň vlastníka susediacich  

pozemkov registra C KN parcelné číslo 232/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

936 m2  a C KN 232/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2 vytvorených na 

základe geometrického plánu č. 48/2014 úradne overeného pod číslom Gl 536/14 

v katastrálnom území Stráne pod Tatrami.  

 

 

 
   
  

Dodatok č.1 tvorí súčasť Kúpnej zmluvy so  zriadením vecného bremena. 

 

Ostatné články Kúpnej zmluvy so  zriadením vecného bremena zo dňa 13.06.2017 

zostávajú nezmenené v platnosti. 

 

 

 

V Stráňach pod Tatrami 

dňa 28.08.2017 

 

 

             

za predávajúceho:       za kupujúcich: 

 

Rastislav Sloveňák      Rastislav Pitoňák 

starosta obce     

 

        Zuzana Pitoňáková 

 


