
ZMLUVA o ZRIADENíVECNÝCH BREMlEN
uzatvorená podl'a s 15].n a nasl' zák. č.40/1964 Zb. občiansky zákonník v zneníneskorších predpisov

(d'alej len ,,zmluva")

ev. č. povĺnn ého: 936/2021'
ev. č' oprávneného: 21'1"450-LI200-VB

1' ZMLUVNÉ STRANY

Mesto šaľa

Sídlo:
Zastú pená :

lČo:
Udaje k DPH

Bankové spojenie:
ČísIo účtu lgRľil:

Námestie Sv. Trojice 7 , g27 15 Šal'a

Mgr. Jozef Belický - primátor
00 306 185
Predávajúci pre účely tejto zmluvy nie je považovaný za
zdanitel'nú osobu podl'a zákona č' 222/2004 Z.z' o dani z

príjmov V platnom Znení

Slovenská sporitel'ňa a's.

sKB2 09000 0000 0051 2430 6282

a

(d'a lej len,,Povĺnný")

Západoslovenská distribučná, a.s.

Sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zapísaná v: obchodný register okresného súdu Bratislava l

oddiel:Sa, vloŽka číslo: 3879/8
Zastúpená na základe poverenia č' 00407-URl-PolN zo dňa 13.04.202L:

lng. Miloš Karas _vedúci úseku riadenia investícií
lng. Xenia Albertová - vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

lČo: 36 361 518
lČ opH: SK2022189048
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826

(d'a lej len,,oprávnený")
(Povinný a oprávnený d'alej spoločne len ,,Zmluvné strany")

2. ÚvoorĺÉ UsTANoVENlA

1'. Povinný je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele ]-/1- k celku, nasledovných nehnutelhostí

- pozemkov:

(d'a lej len,,1aÍažená nehnuteľnosť")

Parcelné
číslo

Regĺster
KN

LV č.
Výmera v

m2
Druh pozemku

Katastrálne
územie

Obec Okres

2026/25 C I 1,19
zastavaná plocha

a nádvorie
Ša ľa Šal'a Šal'a

209r/30 c 1 r07
zastavaná plocha

a nádvorie
Šaľa Ša|'a Šal'a
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Parcelné
číslo

Register
KN

LV č.
Výmer
avm2 Druh pozemku

Katastrálne
územie

Obec Okres

2026/2 C 6569 18 ostatná plocha šah šaľa Ša l'a

202613 c 6569 7
zastavaná plocha a

nádvorie
ša l'a ša ľa 5a la

2. oprávnený je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, nasledovných

nehnutel'ností - pozemkov:

(d'alej len,,oprávnená nehnuteľnosť" )'
3' oprávnený je držitelbm povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia elektriny

vydaného rozhodnutím Úradu pre regulácĺu sieťových odvetví (d'alej len,,Povolenie") a zabezpečuje

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

nehnutel'nosť.
4' oprávnený je vlastníkom nasledovných elektroenergetických zariadení:

a) elektrická stanica (distribučná transformačná stanica)TS 0834-045, súp.č. 5179, postavená na

C-KN parc.č.202613, zapísaná v LV č. 6569, k.ú. šaľa vo výlučnom vlastníctve oprávneného
(d'a lej ako,,distribučnó trafostanica"),

b) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie,

c) podzemné káblové NN (1 kV)vedenie'
5. Na zaťažených nehnutel'nostiach sú umiestnené nasledovné elektroenergetické zariadenia

distribučnej sústavy:
a) podzemné kóblové NN (1kV)vedenie,
b) podzemné kóblové VN (22 kV) vedenie

vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (d'alej len ,,Elektroenergeticke
zariodenia").

7. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie práv zodpovedajúce vecným bremenám k Zaťaženej

nehnutelhosti v prospech oprávneneho ako vlastníka oprávnených nehnutel'ností

a elektroenergetických za riaden í.

3. ZR|ADENlE VEcNÝcH BREMlEN

1. Povĺnný ako vlastník Za'Ĺažene1nehnutel'nosti zriad'uje touto zmluvou V prospech oprávneného ako

vlastníka oprávnenej nehnutel'nosti vecné bremená ,,in rem", predmetom ktoných je povinnosť

Povinného strpieť na Zaťaženej nehnutel'nostiv celom jej rozsahu:

a) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami

oprávneným, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej čĺnnosti, k stavbe

d istrĺbučnej trafosta nice postavenej na oprávnenej neh n utel'nosti;

b) zriadenie a uloženie existujúcich Elektroenergetických zariadení a budúcich Elektroenergetických

zariadení (podzemneho káblového VN vedenia a podzemného káblového NN vedenia) ;

c) užívanĺe, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akekolvek ĺne

stavebné úpravy existujúcich Elektroenergetických zarĺadení a budúcich Elektroenergetických

zariadení (podzemného kábloveho VN vedenia a podzemneho káblového NN vedenia) a ich
odstránenie

(d'alej len ,,Vecné bremenó"), za podmienok d'alejdohodnutých v tejto zmluve

2. oprávnený Vecné bremená prijíma.

4' NÁHRADA ZA ZRIADENlE VEcNÝcH BREMlEN A sPÔsoB JEJ ÚHRADY

1. Zmluvne strany sa dohodli, že Povinný zriad'uje Vecné bremená podl'a tejto zmluvy za jednorazovú

náhradu vo výške g.75o,87 €, sĺovom: trĺtisícsedemstopäťdesĺat Euro osemdesiatsedem centov, za

celú výmeru Vecných bremien. Výška jednorazovej odplaty bola určená podl'a Zásad hospodárenia s
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majetkom mesta Šal'a.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že jednorazovú náhradu dohodnutú v čl. 4., ods. 1-. tejto zmluvy
oprávnený zaplatí Povinnému do 30 kalendárnych dní po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto
zmluvy na čÍslo účtu Povinneho uvedené včl. 1. tejto zmluvy. s pouŽitím variabilného symbolu:
2920272901.

4' Zmluvné strany sa dohodlĺ, že zaplatením jednorazovej náhrady podl'a čl. 4. tejto zmluvy budú
vysporiadané všetky nároky Povinného vyp|ývajúce zo zriadenia Vecných bremien podl'a tejto zmluvy,
vrátane nárokov Povinného na jednorazovú náhradu za zriadenie zákonných vecných bremien, nútene
obmedzenie užĺvania ZataŽenej nehnutel'nosti a nútené obmedzenie užívania Zaťaženej nehnutel'nostĺ
Povinným v ochrannom pásme Elektroenergetických zariadení podl'a 5 1]. zákona č. 25I/20t2 Z. z.

o energetĺke a o Zmene a doplnení niektonich zákonov, a Že sĺ Povinný nebude Z tohto titulu
uplatňovať Žiadne d'alšie 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 vyplývajúcĺch z Vecných bremĺen.

5. osoB[NÉ VYHúSEN|A ZMLUVNÝCH STRÁN

1'. Povinný vyhlasuje, Že:

a) je oprávnený samostatne nakladať so Zaťaženou nehnutel'nosťou v celom rozsahu potrebnom pre
platné uzavretie tejto zmluvy,

b) nĺe sú podané žĺadne návrhy na vklad akýchkolvek práv k Za'ĹaŽenej nehnutel'nosti do katastra
nehnutelhostí a neexistujú žiadne faktĺcké alebo právne prekážky, ktoré by bránili uzavrĺeť túto
zmluvu a vykonávať práva zodpovedajúce Vecným bremenám oprávneným,

c) Za'Ĺaženú nehnutel'nosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republĺky a
žiadna tretia osoba si neuplatňuje a anĺ nemôže uplatňovať akekolvek nároky k Zaťaženej
neh nutel'nosti,

d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajÚceho sa resp. súvisĺaceho so
Zalť.aŽenou neh n ute l'nosťou.

2. Zriadenĺe Vecných bremien v prospech oprávneného bolo schválene Mestským zastupitelstvom v šali
č.5/2021' - XX. zo dňa4.LL.2021. Výpis z uznesenia Mestskeho zastupitelstva číslo 5/2021' - XX. zo dňa
4.1'1'.2021' tvoríprílohu tejto zmluvy a je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy.

3. Povinný berie na vedomie, Že zriadením a uložením Elektroenergetických zariadenívzniká podl'a $ 43
zákona č. 251'/2012 Z. z. o energetike a o Zmene niektoých zákonov ochranné pásmo

Elektroenergetických zariaden í.

4. Povinný berie na vedomie, že oprávnený môže poveriť výkonom činností, ktoré sú uvedené v čĺ' 3,

ods. L. tejto zmluvy, tretie osoby.
5. Povinný berie na vedomie, že zriadením a uložením Elektroenergetických zariadení vzniká

oprávnenému podl'a $ 11 ods' 1- písm. a) zákona č.251'/201'2Z. z' o energetike a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov právo vstupovať na Zať'aženu nehnutel'nosť v rozsahu a spôsobom nevyhnutným
na výkon povolenej činnosti.

6. Zmluvné strany berÚ na vedomie, že oprávnený je zapísaný v registri partnerov verejného sektora
( l ĺ n k: htt ps ://rpvs. gov. s k/rpvs/P a rt ne r/Pa rtn e r/Deta i l/9 7 ]. 6)'

7. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnený môže umĺestňovať na Zaťaženú nehnutel'nosť d'alšie

Elektroenergeticke zariadenia alebo vykonávať úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékolVek ĺné
stavebné úpravy Elektroenergetických zariadení ako aj d'alších Elektroenergetických zariadení na

Zať.aženej nehnutel'nosti, ak nedôjde k takej stavebnej úprave, ktorá sa môže dotknúť existujúcich
stavieb Povinného.

6. VZNlK VEcNÝcH BREMlEN A DoBA lcH TRVANlA

1'. Vecné bremená podl'a tejto zmluvy sa zriad'ujú na dobu neurčĺtú. oprávnený nadobudne práva

zodpovedajúce Vecným bremenám podl'a tejto zmluvy povolením vkladu Vecných bremien
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V prospech oprávneneho do príslušneho katastra nehnutelhostí.
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad Vecných bremien podl'a tejto zmluvy (d'alej len ,,Návrhna vklad''), spolu s dokumentáciou a všetkými prílohami, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy,
podá oprávnený, pričom Povinný týmto výslovne poveruje oprávneného na podanie takéhoto Návrhu
na vklad, ako aj na prípadné dopĺňanie Návrhu na vklad a nahliadanie do spisu.
Zmluvne strany sa dohodli, že všetky náklady spojene s uzatvorením tejto zmluvy (úradné osvedčeniepodpisu Povĺnného na tejto Zmluve, poštovné, a ĺné náklady stým súvisiace) ako'aj náklady spojene
s katastrálnym konaním vo veci vkladu Vecných bremien do katastra nehnutel'ností podl.a tejtozmluvy, vrátane správneho poplatku Za katastrálne konanĺe vo veci vkladu Vecných bremĺen dokatastra nehnutelhostí podl'a tejto zmluvy, v plnej výške znáša oprávnený.
Zmluvne strany berú na vedomĺe, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimĺ zmluvnými prejavmi viazaní.Zmluvne strany sa dohodli, že ak Návrh na vklad bude zamietnutý, sú Zmluvné strany povinné
poskytnÚť si vzájomnú súčinnosť potrebnú na to, aby došlo k odstráneniu nedostatku tejto zmluvy zaúčelom vkladu Vecných bremien do katastra nehnutel'ností, vrátane uzavretia prípadného dodatku
k tejto zmluve.

PREVoD A PRECHoD PRÁV A PoVlNNosTí

Vecné bremená zriadené touto zmluvou sú spojené s vlastnĺctvom Zaťaženej nehnutelhostĺ aprechádzajú s vlastníctvom Zaťaženej nehnutelhosti na každého jej nadobúdatel'a' Na vylúčeniepochybnostl, ak dôjde k rozdeleniu Zataženej nehnutelhosti, budú Vecné bremená vĺaznuť nanovovzniknutých parcelách v rovnakom rozsahu, ako to vyplýva z tejto zmluvy vo vzťahu k Zaťaženejnehnutelhostĺ.

zÁveneČruÉ USTANoVENlA
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4.

t)
7

1

8.

1,.

2.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami. Ak je všakktorákolvek zo Zmluvných strán povinná osoba podl'a 5 2 zákona č.2t1'/2ooo Z. z. o slobodnomprístupe k ĺnformáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (d'alej len ,,Zákon o slobodeĺnformácií"), táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosťdňom nasledujúcĺm po dnijej zverejnenia na webovom sídle Povĺnneho.
Zmluvné strany berÚ na vedomie, že Povĺnný je povinná osoba podl,a $ 2 Zákona o slobode informácií.
Povinný ako povinná osoba podl'a 5 2Zákona o slobode informáciízverejnítúto zmluvu najneskôr do30 kalendárnych dní odo dňa jej platnosti a doručí oprávnenému písomne potvrdenie o zverejnení
tejto zmluvy do 10 kalendárnych dníodo dňa jej zverejnenia.
Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č' 1 : Výpis z uznesenia Mestskeho zastupĺtelstva číslo 5/2021'- XX' zo dňa4.1'1'2O2L
Príloha č. 3 : Kópia Poverenia OO407-URl-PolN
Vzťahy Zmluvných strán zaĺoŽené touto zm|uvou, ktore táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadiapríslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov
Slovenskej republiky.
V prípade, Že ktorékolvek ustanovenĺe tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom
z akehokolvek dôvodu prehlásene za neplatné, nedostatočne určité alebo nevykonatelhé, Zmluvné
strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy takúto neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo
nevykonatelhosť takým spôsobom, aby bol zmysel tejto zmluvy napInený'
Akekolvek zmeny tejto zmluvy je moŽné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných
strán formou písomných dodatkov podpísaných Zmluvným i stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch rovnakej právnej sily, pričom Povinný obdrží dvevyhotovenia a oprávnený obdrží jedno vyhotovenĺe po pojpise tejto zmluvy Zmluvnýmĺ stranami,
a dve vyhotovenia budú použĺté pre účely povo|enia vkladu Vecných bremien podl'a tejto zmluvy dokatastra nehnutel'ností.
Zmluvne strany vyh|asujú, že ĺch zmluvná volhosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili na základe

D)
3

4.

5

6.

7.

8
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ich slobodnej vôle, táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok,
túto zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

9. osobne údaje, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane
osobných údajov, ktoré sú dostupne vždyv aktuálnom znení na www.zsdis'sk/GDPR

oprávnený

ti ? r -n- 2a2t

Povinný

V Šalĺ dňa '.ĺĺ..ĺĺ'.'p.u.

podpis
meno Jozef Beĺĺ
funkcia :p
Mesto Šal'a

*
V Bratislave dňa

podpis
meno
f u nkcia ci úseku riadenia investícií
Západoslovenská d istribučná, a.s

podpis
meno : lng. Xénia Albertová
funkcia : vedúca rĺadenia vlastníckych vzťahov
Západoslovenská distribučná, a.s.

*

*

r
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