
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO 

BREMENA ZO ĎŇA 11.5.2020 

uzatvorenej medzi: 

 

POVINNÝ Z VECNÉHO BREMENA: 

Meno a Priezvisko:    Ing. arch. Michaela Ondrušková  

Dátum narodenia:    

Rodné číslo:     

Trvalé bydlisko:     

Štátne občianstvo:    SR  

 

(ďalej len „Povinný z vecného bremena“) 

 

OPRÁVNENÝ Z VECNÉHO BREMENA 

   

Názov:                 Obec Marianka  

Zastúpená starostom:               Ing. Dušan Statelov 

Sídlo:                 Školská 33, 900 33 Marianka 

IČO:                             00304930 

 

(ďalej len „Oprávnený z vecného bremena“) 

(Povinný z vecného bremena a Oprávnený z vecného bremena ďalej len spolu „Zmluvné 

strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“ ) 

 

 

I. 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 

zo dňa 11.5.2020 (ďalej len „Dodatok“) v tomto znení: 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že do Čl. I. Predmet Zmluvy sa pridáva bod 1.4 

s nasledovným znením: 

  

1.4 Nakoľko súčasné znenie územného plánu obce Marianka upravujúce regulačný blok B 

bývanie obmedzuje minimálnu výmeru stavebného pozemku pre samostatne stojace 

rodinné domy na minimálne 800 m2, Pozemky zaťažené vecným bremenom sa plánujú 

využiť ako doplnky k pozemkom za účelom naplnenia minimálnej výmery 800m2 

a vydania stavebného povolenia, a to na nasledujúcich pozemkoch, ktoré ešte nie sú 

zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva a sú evidované len na 

Geometrickom pláne nasledovným spôsobom: 

 



- pozemok evidovaný ako parcela registra „C“ s parcelným číslom: 931/3, druh 

pozemku: orná pôda, o výmere: 586 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území: 

Marianka, obec: Marianka, okres: Malacky, 

- pozemok evidovaný ako parcela registra „C“ s parcelným číslom: 931/185, druh 

pozemku: orná pôda, o výmere: 12 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území: 

Marianka, obec: Marianka, okres: Malacky, 

(ďalej len „Stavebné pozemky“). 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. II Určenie účelu a zriadenia vecného bremena bod 2.1 

sa mení nasledovne: 

 

2.1 Povinný z vecného bremena touto Zmluvou zriaďuje v prospech Oprávneného 

z vecného bremena vecné bremeno, ktorého obsahom je: 

a) na strane Povinného z vecného bremena povinnosť zdržať sa využitia Pozemkov 

zaťažených vecným bremenom ako doplnkov k iným pozemkom ako Stavebné 

pozemky s cieľom navyšovať tým zastavanosť spôsobom opísaným v Čl. 1 bod 1.4 

Zmluvy a na strane Oprávneného z vecného bremena právo vyžadovať plnenie 

tohto obmedzenia na strane Povinného z vecného bremena; 

b) na strane Povinného z vecného bremena povinnosť zdržať sa realizácie stavby 

nehnuteľností na Pozemkoch zaťažených vecným bremenom a na strane 

Oprávneného z vecného bremena vyžadovať plnenie tohto obmedzenia na strane 

Povinného z vecného bremena.  

 

II. 

Záverečné ustanovenia  

 

Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.  

 

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto Dodatku všetkými 

zmluvnými stranami. 

 

V zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka bude tento Dodatok zverejnený na webovom 

sídle obce Marianka. Osobou povinnou je obec. Dodatok zverejňuje v zmysle § 5a ods. 9 

zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane po jednom 

vyhotovení  a dve vyhotovenia sú určené pre Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor na 

účely katastrálneho konania. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatok je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

 

 



 

Povinný z vecného bremena: 
  

Oprávnený z vecného bremena: 

 

 

V Marianke, dňa 09.07.2020 
 
 
 
 
 
 

 

 

V Marianke, dňa 09.07.2020 

_________________________________ 

   Ing. arch. Michaela Ondrušková  

 

 

 

 

 
 

_________________________________ 

                Ing. Dušan Statelov 

starosta obce 


