zMLUVA o ZR|ADENÍvEcNÝcH BREMlEN A PRE\rZATÍ zÁVÄzKU

uzavretápodľa5151nanasl.vspojenís5531a5532zákonač.4o/Ig64Zb.občianskyzákonníkvplatnomznení
(ďalej len,,zmluva")

ev. č. oprávne ného: 220397_0170000318-VB
ev' č. povinného: 206/2022

1.

ZMLUVNÉ STRANY

Mesto Šaľa

Nám. Sv' Trojice 7,927 15Šala
Mgr. Jozef Belický - primátor
00 306 185
Povinný pre úče|ytejto zmluvy nie

Sídlo:
Zastúpené:
lČo:

je považovaný za zdaniteľnú
o dani z pridanej hodnoty
Z.z.
222/2oo4
č.
podľa
zákona
osobu
v platnom znení
sK82 0900 0000 0051 2430 6282

t oľH

Úda1e

IBAN:
(d'alej len

"Povinný")

a

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6,876 47 Bratislava
obchodný register okresného súdu Bratislava l
oddiel: Sa, vložka číslo:3879/8
lng. Xénia Albertová - vedúca riadenia Vlastníckych vzťahov
na základe poverenia č. oo363-URl-PolN zo dňa 18'09'2020

Sídlo:

Zapísaná v:
Zastúpená

Jaroslav Klimaj - expert riadenia Vlastníckych vzťahov
na základe poverenia č. oo363-URl-PolN zo dňa 18'09'2020
36 361 518
sK2022189048
sK59 1100 0000 0026 2610 6826

lČo:
lČ DPH
IBAN:
(d'alej len,,oprávnený')

Róbert švéda,rodné priezvisko švéda
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

V' šrobára to,g27 01 Šaľa

2r.03.1978
78032L16s37

,Žiadateľ)

(ďalej len

a Žiadateľ d'alej spoločne len,,Zmluvné strany")
i ľovinn,i, oprávnený

2.

ÚvoonÉ USTANoVEN|A

1.

Povinný

je

výlučným vlastníkom, vspoluvlastníckom podiele

tlt

mkov

Parcelné
číslo
2s08/3
2s22/89

Register
KN

C
C

LV č.

7266

I

Výmera

Druh pozemku

59
818

Zastavaná p locha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie

vm2

kcelku, nasledovných nehnuteľností Katastrálne
územie

Obec

Okres

Šaľa

Šaľa

Šaľa

šaľa

Šaľa

šaľa

(d'alej len,,Zaťažená neh nuteľnosť").
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2.
3.

elektriny vydaného
oprávnený je drŽiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia
prevádzkovanie
zabezpečuje
a
rozhodnuiím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (d'alej len ,,Povolenie')
nehnuteľnosť.
distribučnej sústavy na vymedzenom území, na ktorom sa nachádza ajZaťaŽená
dň a 29'o!.2o20 zmluvu o pripojení
V súvislosti s investičným zámerom Žiadateľa uzatvorili oprávnený a Žiadateľ

(d'alej len ,,Zmluva
odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 17oooo318
osada Šaľa
opripojení,,). Vzmluve opripojení sa oprávnený zaviazal, Že vrámci stavby ,,Záhradkárska
nebezpečenstvo
ul.váhová" (d'alej len "Elektroenergetická stavba") vybuduje na vlastné náklady a
pripojení si zároveň oprávnený
elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy. V Zmluve o
pričom Žiadateľsa zaviazal
a Žiadateľdohodli úpravu práv a povinnostípri realizácii Elektroenergetickejstavby,
pozemkom
dotknutým realizáciou
k
bremenám
vecným
práva
zodpovedajúce
zabezpečiť mu

oprávnenému

4.

Elektroenergetickej stavbY.
elektroenergetické
V rámci Elektroenergetickej stavby budú na Zaťaženúnehnuteľnosť umiestnené nasledovné

5.

zariadenia :
a) podzemné káblové NN (1 kV)vedenie,
zariadenia")'
vrátane zariadenísúvisiacich a potrebných na ich prevádzku (d'alej len ,,Elektroenergetické
vyznačenom v
rozsahu
v
nehnuteľnosti
Zaťaženej
Elektroenergetické zariadenia sa budú nachádzať na časti

dňa
geometrickom pláne na zameranie vecného bremena číslo35974672'23912020, úradne overeným
plánu
týkajúca
Geometrického
plán").
časti
Kópia
žg.l.zozo pod číslomGL-288/2O21 (d'alej len,,Geometrichý
je neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy'
sa Zaťaženej nehnuteľnosti tvorí prílohu tejto zmluvy a

3.

ZR|ADENlE VEcNÝcH BREMlEN

1.

2.

personam, predmetom ktonŕch je
Povinný zriad'uje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné bremená in
pláne ako
povinnosť Povinného strpieť na časti Zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v Geometrickom
koridor vecných bremien:
a) zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu,opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvekiné stavebné
úpravy Elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;
(d'alej len
bremená"), za podmienok d'alej dohodnutých v tejto zmluve.
"Vecné
oprávnený Vecné bremená prijíma.

4,

NÁHRADA zA ZR|ADENlE vEcNÝcH BREMIEN A sPÔsoB JEJ ÚHRADY

L.

1. tejto zmluvy za jednorazovú
Zmluvné strany sa dohodli, že Povinný zriaďuje Vecné bremená podľa čl. 3., ods.
Vecné bremená vymedzené
za
centy,
dva
náhradu vo výške g5t,o2 €, slovom: tristopäťdesiatjeden eur a
Geometrickým plánom o výmere 4'7 m2.
jednorazovú náhradu za zriadenie Vecných
Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť oprávneného uhradiť
532 zákona č. 40/7964 Zb'
bremien dohodnutú v čl. 4., ods. 1' tejto zmluvy preberá v súlade s 5 531 a 5
a ostatné Zmluvné strany
občiansky zákonník v platnom znení (d'alej len "občiansky zákonník") na seba Žiadateľ
s prevzatím tohto záväzku Žiadateľom súhlasia'
1. tejto zmluvy Žiadateľ zaplatí
Zmluvné strany sa dohodli, že jednorazovú náhradu dohodnutú v čl. 4., ods.

2.
3.

4.

5'

tejto zmluvy,
Povinnému do 30 kalendárnyih dní odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti
Povinného uvedený v čl. 1. tejto zmluvy s použitímvariabilného symbolu: z92o2729o1.

a

to

Účet

prospech Povinného, Žiadateľ sa zaväzuje
Ak sa Žiadateľ ocitne v omeškaní s úhradou jednorazovej náhrady v
podľa
nariadenia vlády Slovenskej republiky
vypočítaná
bude
sadzba
zaplatiť úroky z omeškania, ktoých
zákonníka vplatnom znení, resp'
obchodného
ustanovenia
niektoré
č.27/2oL3 Z' z., ktorým sa vykonávajú
z omeškania'
Úrokov
sadzby
výpočet
predpisu
upravujúceho
iného aktuálne platného právneho
zmluvy budú vysporiadané
podľa
tejto
4.
čl.
jednorazovej
náhrady
Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením
podľa
zmluvy, vrátane nárokov
tejto
bremien
Vecných
všetky nároky Povinného vyplývajúce zo iriadenia
obmedzenie užívania
nútené
bremien,
vecných
Povinného na jednorazovú náhradu za zriadenie zákonných
v ochrannom pásme
Povinným
nehnuteľnosti
Zaťaženej nehnuteľnosti a nútenéobmedzenie užívaniaZa'ť'aŽenej
o zmene a doplnení
a
z.
o
energetike
Z.
Elektroenergetických zariadení podľa 5 11 zákona č. 257/2072
voči oprávnenému'
nároky
d'alšie
žiadne
niektoých zákonov, a že si Povinný nebude z tohto titulu uplatňovať
zmluvy porušením
podpise
po
tejto
Týmto nie je dotknuý nárok Povinného na náhradu škody, ak mu vznikne
povinnostíoprávneného pri výkone práv vyplývajúcich z Vecných bremien.
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5.

7'

osoB|TNÉ VYHLÁsENlA ZMLUVNÝCH STRÁN
Povinný vyhlasuje, že:

a)

je oprávnený samostatne nakladať so Zaťaženou nehnuteľnosťou V celom rozsahu potrebnom pre platné

b)

uzavretie tejto zm uvy,
nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k Zaťaženej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
a neexistujú žiadne faktické alebo právne prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu a vykonávať práva

c)
d)

2,

3.
4.
5.
6.
7.

I

zodpovedajúce Vecným bremenám oprávneným,
Zaťaženúnehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a žiadna
tretia osoba si neuplatňuje a ani nemôže uplatňovať akékoľvek nároky k Zaťaženej nehnuteľnosti,
nie je účastníkomžiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa, resp. súvisiaceho, so ZaťaŽenou
nehnuteľnosťou.

Zriadenie Vecných bremien v prospech oprávneného bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Šalina
zasadnutídňa 23.O9.2O2L. Kópia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šaličíslo4/2o2I - XlX. tvorí prílohu tejto
zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy.
Povinný berie na vedomie, že zriadením a uloŽením Elektroenergetických zariadení vzniká podľa 9 43 zákona č.
251'/2oI2 Z. z. o energetike a o zmene niektonich zákonov ochranné pásmo Elektroenergetických zariadení.
Povinný berie na vedomie, že oprávnený môže poveriť výkonom činnostĹ ktoré sú uvedené v čl. 3, ods. 1. tejto
zmluvy, tretie osoby.
Povinný berie na vedomie, že zriadením a uloženímElektroenergetických zariadenívzniká oprávnenému podľa s
11 ods. 1 písm. a) zákona č' 25l/2ot2 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektoných zákonov právo
vstupovať naZaťaženúnehnuteľnosťv rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti.
Zmluvné strany berú na vedomie, že oprávnený je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (link:
https://rpvs.eov.sk/rpvs/Pa rtne r/Pa rtner/Deta il19716).

Zmluvné strany

sa

dohodli,

že oprávnený môže umiestňovať na

Zaťaženúnehnuteľnosť

d'alšie

Elektroenergetické zariadenia alebo vykonávať údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy Elektroenergetických zariadení ako aj d'alších Elektroenergetických zariadení na Zaťaženej
nehnuteľnosti v rámci koridoru vecných bremien určenéhoGeometrickým plánom, bez náhrady za strpenie

na Zaťaženej
nehnuteľnosti, ak nedôjde k takej stavebnej úprave, ktorá sa môže dotknúť existujúcich stavieb Povinného.
umiestnenia d'alšieho Elektroenergetického zariadenia v rámci koridoru vecných bremien

6.
L.

2'

3.

4.

7.
7.

VZNlK VEcNÝcH BREM|EN A DoBA lcH TRVAN|A

Vecné bremená podľa tejto zmluvy sa zriad'ujú na dobu neurčitú.oprávnený nadobudne práva zodpovedajúce
vecným bremenám podľa tejto zmluvy povolením vkladu vecných bremien v prospech oprávneného do
príslušnéhokatastra nehnuteľností.
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecných bremien do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy
(d'alej len
na vklad"), spolu s dokumentáciou a všetkými prílohami, ktoré vyžadujÚ príslušnéprávne
"Návrh
predpisy, podá Žiadateľ, pričom Povinný a oprávnený ýmto výslovne poverujú Žiadateľa na podanie takéhoto
Návrhu na vklad, ako aj na prípadné dopíňanie Návrhu na vklad, nahliadanie do spisu a podávanie informácií.
Žiadateľ sa zaväzuje, že do 10 kalendárnych dní odo dňa podania Návrhu na vklad doručíPovinnému a
oprávnenému kópiu Návrhu na vklad s vyznačeným dátumom a hodinou podania Návrhu na vklad.
Všetky náklady spojené s uzatvorením tejto zmluvy (úradnéosvedčenie podpisu Povinného, poštovné, a iné
náklady s tým súvisiace) ako aj náklady spojené s katastrálnym konaním vo veci vkladu Vecných bremien do
katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy, vrátane správneho poplatku za katastrálne konanie vo veci vkladu
Vecných bremien do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy, znáša po dohode Zmluvných strán v plnej výške
Žiadateľ.

Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazaní. Zmluvné
strany sa dohodli, že ak Návrh na vklad bude zamietnuý, sú Zmluvné strany povinné poskytnúťsi vzájomnú
súčinnosťpotrebnú na to, aby došlo kodstráneniu nedostatku tejto zmluvy za účelomvkladu Vecných bremien
do katastra nehnuteľností, vrátane uzavretia prípadného dodatku k tejto zmluve.
PREVoD A PRECHoD PRÁV A PoVlNNosTÍ

Vecné bremená zriadené touto zmluvou sú spojené s vlastníctvom Zaťaženej nehnuteľnosti a prechádzajú
s vlastníctvom Zaťaženej nehnuteľnosti na každéhojej nadobúdateľa. Na vylúčeniepochybností, ak dôjde
k

rozdeleniu Zaťaženej nehnuteľnosti, budú Vecné bremená viaznuť na novovzniknut'ých parcelách v rovnakom
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rozsahu/ ako to vyplýva z tejto zmluvy vo vzťahu k Zaťaženej nehnutel'nosti.

8'
1'.

2.
3.
4.

zÁvĺngČĺrtÉ
USTANoVENlA
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosťdňom nasledujúcim po dni

jej zverejnenia v zmysle ust. 5 47a zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v spojenĺ s ust. 5 5a zákona

č.

277/2o0o Z.z. o slobodnom prÍstupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Povinný sa zaväzuje zverejniť túto zmluvu do 30 kalendárnych dní odo dňa jej podpisu Zmluvnými
stranami a písomne oznámiť zmluvným stranám zverejnenie tejto zmluvy do ]"0 kalendárnych dní odo dňa jej
zverejnenia.
Neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 :
Kópia častigeometrického plánu č.35974672-239/2020
Príloha č. 2 :
Kópia uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo4/202I_xlx.
Príloha č. 3 :
lnformácie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., o ochrane osobných údajov
Vzťahy Zmluvných strán založenétouto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými
ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom

akéhokoľvek dôvodu prehlásene za neplatne, nedostatočne určitéalebo nevykonateľné, Zmluvné strany Sa
zaväzujú odstrániť dodatkom tejto zm|uvy takúto neplatnosť, nedostatočnúurčitosť alebo nevykonatel'nosť
takým spôsobom, aby bol zmysel tejto zmluvy naplnený.
Akékolvek Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou
písomných dodatkov podpísaných Zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená všiestich exemplároch rovnakej právnej sily, pričom dve vyhotovenia budú použité
pre účelypovolenia vkladu Vecných bremien podl'a tejto zmluvy do katastra nehnuteľností, jedno vyhotovenie
pre oprávneného, jedno vyhotovenie pre Žiadateľa a dve vyhotovenia pre Povinného.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili na základe ich
slobodnej vôle, tejto zmluvy nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, túto zmluvu si
prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.
osobné údaje, ktoré sú súčasťoutejto zmluvy, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane osobných
z

5.
6.
7.
8.

údajov, ktoré sú dostupné vždy v
https://gd pr.som i.sk/index. ph p?id=358

aktuálnom znení na

wwry.zsdls.sk/GDPR

Povinný
V Šali, dňa

u.3.UL\

podpis

meno

\

I lyldr .Jozef Be

x

funkcia ,hď^ átor
uestoša(7/
oprávnený

1 I _03V Bratislave, dňa ................'''..

20?12

podpis

meno

:

lng. Xénia Albertová

podpis
meno

funkcia : vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

funkcia : expert

Západoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská
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Klimaj
denia vlastníckych vzťahov
d

istribučná, a.s.
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