
ZMLUVA O ZRiADENÍVECNÝCH BREM|EN

ev. č. oprávneného: 180809-1713200037-ZoS-VB

uzatvorená podřa § 151n a nasl. zák. č.4ol!964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorŠÍch predpisov (ďalej len

,,zmluva")

1,.7

ZMLUVNÉ STRANY

obec Radimov
Sídlo:
Zastúpená:
tČo:
DlČ:

(d'alej len ako,,povinný")

Západoslovenská distribučná, a.s.

Sídlo:
Zapísaná v:

Zastúpená:

tČo:
tč opH:
lBAN:
SWlFT:

Radimov 44,908 47 Radimov
lng.Ján Provazník- starosta
00 309 893
202Lo93877

Čulenova 6,8L6 47 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l

oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/8
lng. Xénia Albertová - vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

Jaroslav Klimaj - špecialista riadenia vlastníckych vzťahov

36 361 518
SK2022189048
sK59 1100 0000 0026 26Lo 6826
TATRsKBX

2.I

1,.2

2.2

2.4

(ďalej len ako,,oprávnený")
(povinný a oprávnený ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

úvootrtÉ USTANovENlA

Povinný je rnilučným vlastníkom nasledovných nehnuteíností - pozemkov:

(d'alej len,,zaťažená nehnuteínosť).
oprávnený je držiteíom povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia elektrinY

vydaného rozhodnutím úradu pre reguláciu sieťových odvetví (d'alej len ,,povo!enie") a zabezPeČuje

prevádzkovanie distribučnej sústavy na vymedzenom území, na ktorom sa nachádza aj zaťaŽená

nehnute[nosť.
oprávnený je investorom stavby s názvom ,,SA - Radimov, lBV za OÚ - rozšírenie, VNK,TS,NNK" (d'alej len

,,elektroenergetická stavba"), v rámci ktorej vybuduje na vlastné náklady a nebezpeČenstvo nasledovné

elektroenergetické stavby a zariadenia :

a) elektrickú stanicu (distribučnú transformačnú stanicu),

b) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie,
c) podzemné káblové NN (1 kV)vedenie,
vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (d'alej len ,,elektroenergetické zariadenia").

časť elektroenergetickej stavby, a to podzemné káblové NN (1 kV) vedenie a podzemné káblové VN (22

kV) vedenie , sa nachádza na časti zaťaženej nehnuteťnosti vyznaČenej v geometrickom pláne na

2.3

Parcelné
čís!o

Register
KN

tv č.
Výmera
vm2 Druh pozemku

katastrálne
územie

Obec Okres

255lt C 442 16t09
Zastavané plochy a

nádvoria
Radimov Radimov Ska lica

t35lI c 442 28767
Zastavané plochy a

nádvoria
Radimov Radimov Skalica

23lL c 442 L2L
Zastavané plochy a

nádvoria
Radimov Radimov Skalica
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3.

3.1

zameranie vecného bremena č. 13ol2oL7 zo dňa 79.3.2o!8 vyhotoviteť lng,Vladimír Nemec,Lieskové q49,

906 33 Cerová (d'alej len ,,geometrický plán") ako:

1) diel 1 - pozemok reg. KN C parc.č. 225lL o vlimere 188 m2,

2) diel 5 - pozemok reg. KN C parc.č. L35ll o výmere 600 m2,

3) diel 6 - pozemok reg. KN C parc.č. 23lt o výmere 45 m2.

Kópia časti geometrického plánu týkajúcej sa zaťaženej nehnuteínosti tvorí prílohu tejto zmluvy a je

neoddeliteínou súčasťou tejto zmluvy.

ZRIADENlE VECNÝCH BREMIEN

povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteínosti zriad'uje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné

bremená in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaŽenej nehnuteínoSti

strpieť na časti zaťaženej nehnuteínosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor

vecných bremien :

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akéko[vek iné

stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;
(d,alej len ,,vecné bremená"), za podmienok d,alej dohodnutých V tejto zmluve.

Oprávnený vecné bremená prijíma.

ODPLATA A SPÓSOB JEJ ÚHRADY

Zmluvné strany sa dohodli, že povinný zriad'uje vecné bremená podía tejto zmluvy bezodPlatne.

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tejto zmluvy budú vysporiadané vŠetky nároky Povinného
vyplývajúce zo zriadenia vecných bremien podía tejto zmluvy, vrátane nárokov povinného na jednorazovú

náhradu za zriadenie zákonných vecných bremien, nútené obmedzenie užívania zaťaženej nehnuteÍnosti

a nútené obmedzenie užívania zaťaženej nehnutelnosti povinným v ochrannom pásme

elektroenergetickej stavby podťa § 11 zákona č. 25L|2OL2 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, aže si povinný nebude z tohto titu|u uplatňovať Žiadne ďalŠie nárokY

voči oprávnenému. Týmto nie je dotknutý nárok povinného na náhradu Škody, ak mu vznikne Po podPise

tejto zmluvy porušením povinností oprávneného pri výkone práv vyplývajúcich z vecných bremien.

OSOBITNÉ VYHLASENIA ZMIUVNÝCH STRÁN

Povinný vyhlasuje, že:

a) je oprávnený samostatne nakladať so zaťaženou nehnuteínosťou v celom rozsahu potrebnom Pre
platné uzavretie tejto zmluvy,

b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoívek práv k zaťaženej nehnuteÍnosti do katastra

nehnuteíností a neexistujú žiadne faktické alebo právne prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto

zmluvu a vykonávať práva zodpovedajúce vecným bremenám oprávneným,

c) zaťaženú nehnuteínosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej rePubliky a

žiadna tretia osoba si neuplatňuje a ani nemóže uplatňovať akékoÍvek nároky k zaťaŽenej

nehnuteínosti,
d) povinný ako rnýlučný vlastník zaťaženej nehnuteínosti nie je účastníkom Žiadneho súdneho alebo

iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho so zaťaženou nehnuteÍnosťou.

Zriadenie vecných bremien v prospech oprávneného bolo schválené Obecným zastupiteÍstvom na

zasadnutí dňa t2.t2.2o17. Kópia výpisu z uznesenia Obecného zastupiteístva ČÍslo 23l20t7 tvorí prílohu

tejto zmluvy a je neoddeliteínou súčasťou tejto zmIuvy.
povinný berie na vedomie, že zriadením a uložením elektroenergetických zariadení vzniká PodÍa § 43

zákona č. 25Il2oL2 z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov ochranné pásmo

elektroenergetických zariadení.
povinný berie na vedomie, že oprávnený móže poveriť výkonom vecných bremien tretie osoby.
povinný berie na vedomie, že zriadením a uložením elektroenergetických zariadení vzniká oprávnenému

podía § 11 ods. 1 písm. a) zákona č.25tl2oL2 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

právo vstupovať na zaťaženú nehnuteínosť v rozsahu a spósobom nevyhnutným na vlikon Povolenej
činnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnený móže umiestňovať na zaťaženú nehnuteÍnosť ďalŠie

elektroenergetické zariadenia alebo vykonávať údržbu, opraw, úpravy, rekonŠtrukcie, modernizácie a

akékoívek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby ako aj ďalších elektroenergetických zariadení na

3.2

4.

4.I
4.2

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

5.6
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6.

6.1

zaťaženej nehnuteínosti v rámci koridoru vecného bremena určeného geometrickým plánom, bez náhradY

za strpenie umiestnenia cl'alšieho elektroenergetického zariadenia v rámci koridoru na zaťaŽenej

nehnuteínosti, ak nedójde k takej stavebnej úprave, ktorá sa móže dotknúť existujúcich stavieb
povinného.

vzNlK vEcNÝcH BREMIEN A DoBA lcH TRVANIA

Vecné bremená podía tejto zmluvy sa zriadujú na dobu neurčitú. Oprávnený nadobudne práva

zodpovedajúce vecným bremenám podía tejto zmluvy povolením vkladu vecných bremien v prospech

oprávneného do príslušného katastra nehnuteíností.
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecných bremien podra tejto zmluvy (spolu s

dokumentáciou a všetkými prílohami, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy) podá povinný, priČom

oprávnený týmto výslovne poveruje povinného na podanie takéhoto návrhu na vklad, ako aj na prípadné

dopíňanie návrhu na vklad, nahliadanie do spisu a podávanie informácií. Povinný sa zavázuje, Že do 10

kalendárnych dní odo dňa podania návrhu na vklad vecných bremien do katastra nehnuteřností podÍa

tejto zmluvy, doručí oprávnenému kópiu návrhu na vklad vecných bremien do katastra nehnuteíností
podía tejto zmluvy s vyznačeným dátumom a hodinou podania návrhu na vklad vecných bremien do
katastra nehnuteíností podía tejto zmluvy.
Všetky náklady spojené s katastrálnym konaním vo veci vkladu vecných bremien do katastra

nehnuteíností podía zmluvy, vrátane správneho poplatku za katastrálne konanie vo veci vkladu vecných
bremien do katastra nehnuteíností podía tejto zmluvy, znáša po dohode zmluvných strán v plnej výŠke
povinný.
Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazanÍ.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak návrh na vklad vecných bremien podra tejto zmluvy bude zamietnutý:
a) oprávnený móže odstúpiť od tejto zmluvy, pričom odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť

dňom doručenia písomného oznámenia oprávneného o odstúpení povinnému, a
b) do doby pokiaí nedójde k odstúpeniu od zmluvy oprávneným podía písm. a) sú zmluvné strany

povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť potrebnú na to, aby došlo k odstráneniu nedostatku
zmluvy za účelom jej vkladu do katastra nehnuteíností, vrátane uzavretia prípadného dodatku
zmluvy.

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vráti povinný oprávnenému odplatu za zriadenie vecného bremena,
ak mu bola oprávneným uhradená, a to do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia od tejto
zmluvy.

PREVOD A PRECHOD PRÁV A POV|NNOSTÍ

Vecné bremená zriadené touto zmluvou sú spojené s vlastníctvom zaťaženej nehnuteínosti a prechádzajú

s vlastníctvom zaťaženej nehnuteínosti na každého jej nadobúdateía. Na vylúčenie pochybností, ak dójde
k rozdeleniu zaťaženej nehnuteínosti, budú vecné bremená viaznuť na novovzniknutých parcelách

v rovnakom rozsahu, ako to vyplýva z tejto zmluvy vo vzťahu k zaťaženej nehnuteínosti.

zÁvrnrčnÉ usrnruovrnln

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č.2Ltl2O00 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Povinný sa zavázuje

zverejniť túto zmluvu do 30 kalendárnych dní odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami a písomne oznámiť
oprávnenému zverejnenie tejto zmluvy do 10 kalendárnych dníodo dňa jej zverejnenia.
Neoddeliteínou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1- Kópia časti geometrického plánu č.t30l2017
Príloha č. 2 - Kópia výpisu z uznesenia zastupiteístva číslo 2312077
Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
V prípade, že ktorékoívek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom
z akéhokoívek dóvodu prehlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo nevykonateíné, zmluvné strany
sa zavázujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy takúto neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo
nevykonateínosť takým spósobom, aby bol zmysel tejto zmluvy naplnený.
Akékoívek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán
formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

6.2

6.5
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8.7

Zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
POdPise zmluw oboma zmluvnými stranami po 1 (slovom: jednom) rovnopise, a pre účely povolenia
vkladu vecných bremien do katastra nehnuteíností budú použité 2 (slovom: dva) rovnopisy zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voínosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe ich
slobodnej vóle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si
prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú,

Povinný

v Radimove, dň, ../!...#. t 4rď
Oprávnený

V Bratislave, dňa 27.5.2Ot8

podpis
meno
funkcia

podpis
meno
funkcia

lng. Xénia Albertová
vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

špecialista riadenia vlastníckych vzťahov
Západoslovenská distribučná, a.s.

podpis
meno
funkcia


