
Dodatok č. 1 
 

k 
 

Zmluve o zriadení vecného bremena 
Uzavretá podľa §151m a masl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Zmluva“) medzi subjektmi 
 
 

Oprávnený z vecného bremena: 
HKS Forge, s.r.o. 
Coburgova ulica 9614/84, 917 02 Trnava 
IČO: 36 684 597 
zap. v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 47819/T 
V mene kt. koná: Ing. Bohuslav Koči, konateľ 
   Mgr. Silvia Mračnová, konateľ 
 
(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“) na jednej strane a  
 
Povinným z vecného bremena: 
Obec Hrnčiarovce na parnou 
Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou 
IČO: 34 007 521 
DIČ: 2021149845 
Mgr. Marcel Škorec, starosta obce 
 
(ďalej len „povinný z vecného bremena“) na strane druhej 
 
 

Týmto dodatkom sa upravuje nasledovné: 
 

1. V záhlaví zmluvy sa mení sídlo Oprávneného: 
 
Oprávnený z vecného bremena: 
HKS Forge, s.r.o. 
Coburgova ulica 9614/84, 917 02 Trnava 

 
 

2. V záhlaví zmluvy sa menia konajúci: 
 
V mene kt. koná: Ing. Štefan Vystavel, konateľ 
   Mgr. Silvia Mračnová, konateľ 

 
 

3. Obsah čl. 2. ods. 2.2 sa mení: 
Obsahom vecného bremena, ktoré sa zriaďuje na Zaťaženom pozemku je povinnosť 
povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie a uloženie stavby na Zaťaženom 
pozemku, pričom rozsah vecného bremena je určený a vymedzený v geometrickom 
pláne, ďalej povinnosť strpieť vstup a vjazd s akýmikoľvek dopravnými 
prostriedkami a motorovými aj nemotorovými strojmi alebo mechanizmami 
oprávneného z vecného bremena, jeho zamestnancov a ním poverených tretích osôb 



na Zaťažený pozemok za účelom prípadnej budúcej zmeny stavby/preloženia, 
údržby, prevádzky, opravy, revízie, modernizácie a odstránenia stavby ako aj 
vykonávania všetkých súvisiacich a nevyhnutných užívateľských práv k stavbe 
oprávneného z vecného bremena. Uvedenému vecnému bremenu zodpovedá právo 
vstupu a vjazdu s akýmikoľvek dopravnými prostriedkami a motorovými aj 
nemotorovými strojmi alebo mechanizmami oprávneným z vecného bremena, jeho 
zamestnancov a ním poverených tretích osôb na Zaťažený pozemok za účelom 
prípadnej budúcej zmeny stavby/preloženia, údržby, prevádzky, opravy, revízie, 
modernizácie a odstránenia stavby ako aj vykonávania všetkých súvisiacich 
a nevyhnutných užívateľských práv k stavbe oprávneného z vecného bremena. 
Povinný z vecného bremena aj oprávnený z vecného bremena potvrdzujú svoj súhlas 
so zriadením Vecného bremena svojimi podpismi na tejto Zmluve. 

 
 

4. V čl. 6 sa mení: 
 

V mene kt. koná: Ing. Štefan Vystavel, konateľ 
   Mgr. Silvia Mračnová, konateľ 

 
 
 
 
 
V Hrnčiarovciach nad Parnou dňa 13.1.2022 
 
 
povinný z vecného bremena:    oprávnený z vecného bremena: 
 
 
 
 
 
......................................................    ...................................................... 
Obec Hrnčiarovce nad Parnou    HKS Forge, s.r.o. 
Mgr. Marcel Škorec, starosta obce    Ing. Bohuslav Koči, konateľ 
 
 
 
 
 
 

...................................................... 
HKS Forge, s.r.o. 
Mgr. Silvia Mračnová, konateľ 


