
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETU OSOBY

uzatvorená podra ~ 151n a nasi. v spojení s & SO zákona Č. 40/1964 Zb. QbČiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďaiej len „zmluva“)

1. ZMLUVNÉ srnnw

Obec Beladice
Sídlo: Gaštanova 167, 95175 Beladice
Zastúpená: PhDr. Mário žáČik - starosta
ičo:
DIČ DPH:
IBAN:

(d‘aiej len ako „povInný“)

a

MARENČÍK reality, s.r.o.
Sídlo: Snežienkové 1726/4 ‚ 94901 Nitra
Zastúpená: Peter Marenčík - konater
ičo:
DIČ:
I BAN:

(ďalej len ako jladater‘)

uzatvárajú nasledujúcu zmluvu o zrladení vecného bremena V prospech tretej osoby — oprávneněho z vecného
bremena, ktorým je:

Západoslovenská distrlbučná, a.s.
Sídlo: Čulenova 6, 81647 Bratislava
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B
Zastúpená: Ing. Xénia Albertová —vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

na základe poverenia č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020
Jaroslav KIimaj — expert riadenia vlastníckych vztahov
na základe poverenia Č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020

IČO: 36361518
lČ DPH: SK2022189048
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826
SWIFT: TATRSKBX

(ďalej len ako nopťávnený“)

(povinný, žiadatera oprávnený d‘alej spoloČne aj ako „zmluvné strany“)

Z. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Povinný je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuternostf — pozemkov:

Parcelně RegIster ~‚‘ ~ Výmera Druh pozemku Katastrálne Obec Okres
Člslo KN V m2 územle

1531/1 C 294 4537 Zastavané plochy a Pustý Chotár Beladice Zlaté Moravce
nádvoria

1535 C 294 532 Zastavané plochy a Pustý Chotár Beladice Zlaté Moravce
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nádvoria
1533/1 E 848 4412 Ostatně plochy Pustý Chotár Beladice Zlaté Moravce

1372/1 C 294 7172 Zastavané plochy a Pustý Chotár Beladice Zlaté Moravce
nádvoria

1375/11 E 848 681 Ostatné plochy Pustý Chotár Beladice Zlaté Moravce

(ďalej len „zatažená nehnuternosť“).
2.2 Oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia elektriny

vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sietových odvety‘ (ďalej len „povolenie°) a zabezpečuje
prevádzkovanie distribučnej sústavy na vymedzenom územ‘, na ktorom sa nachádza aj zatažená
nehnuteťnost.

2.3 Za úČelom pripojenia stavby žiadatera „ 16V 23 RD Beladlce, rs, VNK, NNK“ (ďalej len „stavba žiadatera“)
k distribuČnej sústave oprávneného oprávnený a žiadateľ uzatvorlli dňa 03.07.2018 zmluvu o spolupráci Č.
1818400032-ZoS (ďalej len „zmluva a spoluprácI“). V zmluve o pripojení sa oprávnený zaviazal, že
vybuduje na vlastně náklady a nebezpečenstvo elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy
vrátane rozvodov elektrických vedení a prípojok a ině stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku (d‘alej

len „elektroenergetické zariadenia«).
2.4 Úpravu práv a povinnosti pri výstavbe elektroenergetických zariadení si oprávnený a žiadatel‘ dohodli v

zmluve o pripojení. Zmluvou o pripojeni sa žiadater zaviazal oprávnenému zabezpečit mu práva
zodpovedajúce vecným bremenáni k Časti zataženej nehnuteťnosti tak, ako je ďalej uvedené v tejto
zmluve, priČom sa oprávnenému zároveň zaviazal, že za oprávneného prevezme všetky záväzky na úhradu
odplaty za zriadenie takýchto práv povinnému a že bude znášat všetky náklady stým spojené.

2.5 Za účelom pripojenia stavby žiadatera k distribučnej sústave oprávneného budú na zataženú nehnuternost
umiestnené nasledovné elektroenergetické zariadenia:
a) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie,
vrátane zariadeni súvisiacich a potrebných na ich prevádzku.

2.6 Elektroenergetické zariadenia sa nachádzajú na Časti zataženej nehnuternosti vyznačenej v‘geometrickom
pláne na zameranie vecného bremena Č. 32/2019 zo dňa 24.11.2020 vyhotoviteľ Ing. Juraj Krajmer (ďalej
len „geometrický plán“) ako:
1) dlel — pozemok reg. KN „C«, parc.č. 1531/1 o výmere 689m2,
2) diel — pozemok reg. KN „C«, parc.Č. 1535 0 výmere 150 m2,
3) diel — pozemok reg. KN „E“, parc.č. 1533/1 o výmere 537m2.
4) diel — pozemok reg. KN „C“, parc.Č. 1372/1 o výmere 445m2.
5) diel — pozemok reg. KN „E“ parc.Č. 1375/11 o výmere 263m2.

Kópia časti geometrického plánu týkajúcej sa zataženej nehnuteľnosti tvorí prllohu tejto zmluv“ a je
neoddeliternou súčastou tejto zmluvy.

3. ZRIADENIE VECNÝOI BREMIEN

3.1 Povinný ako vlastník zataženej nehnuternosti zriad‘uje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné
bremená in personam, predmetom ktorých je povinnost povinného ako vlastníka zataženej nehnuternosti
strpiet na časti zataženej nehnuteľnosti 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 akékoľvek mé

stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;
(d‘alej len „vecné bremená“), za podmienok d‘alej dohodnutých v tejto zmluve.

3.2 Oprávnený vecné bremená prijima.

4. ODPLATA A SPĎSOB JEJ ÚHRADY

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinný zriaďuje vecné bremená podľa tejto zmluvy bezodplatne.
4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tejto zmluv“ budú vysporiadané všetky nároky povinného

vyplývajúce zo zriadenia vecných bremien podťa tejto zmluvy, vrátane nárokov povinného na jednorazovú
náhradu za zriadenie zákonných vecných bremien, nútené obmedzenie užívania zataženej nehnuternosti
a nútené obmedzenie užlvania zataženej nehnuteľnosti povinným v ochrannom pásme
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elektroenergetických zariadení podra ~ 11 zákona Č. 251/2012 Z. z. O energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a že si povinný nebude z tohto titulu uplatňovat 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 vyplývajúcich z vecných bremien.

S. OSOBITNÉ VYHL4SENIA ZMLUVNÝCH STRAN

5.1 Povinný vyhlasuje, že:
a) je oprávnený samostatne nakladat so zataženou nehnuternostou v celom rozsahu potrebnom pre

platné uzavretie tejto zmluvy,
b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkorvek práv k zataženej nehnuteľnosti do katastra

nehnuterností a neexistujú žiadne faktické alebo právne prekážky, ktoré by bránili uzavriet túto
zmluvu a vykonávat práva zodpovedajúce vecným bremenám oprávneným,

c) zataženú nehnuternost nadobudol v súlade 5 platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a
žiadna tretia osoba si neuplatňuje a ani nemůže uplatňovat akékorvek nároky k zataženej
nehnuternosti,

d) povinný ako výlučný vlastník zataženej nehnuternosti nie je úČastníkom žiadneho súdneho alebo
mého sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho so zataženou nehnuternostou.

5.2 Zriadenie vecných bremien v prospech oprávneného belo schválené Obecným zastupiteľstvom na
zasadnutí dňa 23.01.2019. kópia výpisu z uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo 39/2019 tvori prílohu
tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčastou tejto zmluvy.

5.3 Povinný bene na vedomie, že zriadením a uložením elektroenergetických zariadení vzniká podra * 43
zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov ochranné pásmo
elektroenergetických zariadení.

5.4 Povinný bene na vedomie, že oprávnený může poverit výkonom vecných bremien tretie osoby.
5.5 Povinný bene na vedomie, že zriadením a uložením elektroenergetických zariadení vzniká oprávnenému

podťa ~ 11 ods. 1 písm. a) zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
právo vstupovat na zataženú nehnuternost v rozsahu a spůsobom nevyhnutným na výkon povolenej
činnosti.

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnený může umiestňovat na zataženú nehnuternost d‘alšie
elektroenergetické zariadenia alebo vykonávat údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékorvek mé stavebné úpravy elektroenergetickej stavby ako aj dalších elektroenergetických zariadení na
zataženej nehnuternosti v rámci koridoru vecného bremena určeného geometrickým plánom, bez náhrady
za strpenie umiestnenia ďalšieho elektroenergetického zariadenia v rámci koridoru na zataženej
nehnuteťnosti, ak nedójde k takej stavebnej úprave, ktorá sa může dotknút existujúcich stavieb
povinného.

6. VZNIK VECNÝCH BREMIEN A DOBA ICH TRVANIA

6.1 Vecné bremená podľa tejto zmluvy sa zriaďujú na dobu neurčitá. Oprávnený nadobudne práva
zodpovedajúce vecným bremenám podľa tejto zmluvy povolením vkladu vecných bremien v prospech
oprávneného do príslušného katastra nehnuterností.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecných bremien podľa tejto zmluvy (spolu s dokumentáciou
a všetkými prilohami, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy) podá žiadater, pničom povinný týmto
výslovne poveruje žiadateľa na podanie takéhoto návrhu na vklad, ako aj na prípadné dopíňanie návrhu na
vklad a nahliadanie do spisu. Žiadater sa zaväzuje, že do 10 kalendárnych dní odo dňa podania návrhu na
vklad vecných bremien do katastra nehnuterností podra tejto zmluvy, doručí povinnému a oprávnenému
kópiu návrhu na vklad vecných bremien do katastra nehnuterností podra tejto zmluvy s vyznačeným
dátumom a hodinou podania návrhu na vklad vecných bremien do katastra nehnuterností podľa tejto
zmluvy.

6.3 Všetky náklady spojené s katastrálnym konaním vo veci vkladu vecných bremien do katastra nehnuteľností
podľa zmluv“, vrátane správneho poplatku za katastrálne konanie vo veci vkladu vecných bremien do
katastra nehnuteľností podra tejto zmluvy, znáša Po dohode zmluvných strán v plnej výške žiadater.
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7. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTÍ

7.1 Vecné bremená zriadené touto zmluvou sú spojené S vlastníctvom zataženej nehnuternosti a prechádzajú
s vlastníctvom zataženej nehnuternosti na každého jej nadobúdatera. Na vylúčenie pochybností, ak důjde
k rozdeleniu zataženej nehnuternosti, budú vecné bremená viaznut na novovzniknutých parcelách
v rovnakom rozsahu, ako to vyplýva z tejto zmluv« vo vztahu k zataženej nehnuternosti.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnost dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zák. Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov. Povinný sa zaväzuje
zverejnit túto zmluvu do 30 kalendárnych dní odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami a písomne oznámit
investorovi a oprávnenému zverejnenie tejto zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa jej zverejnenia.

8.2 Neoddeliternou súČastou tejto zmluvy sú:
Príloha Č. 1— Kópia časti geometrického plánu Č. 32/2019
Príloha Č. 2— Kópia výpisu z uznesenia Obecného zastupiteľstva Číslo 39/2019

8.3 Vztahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa nadia príslušnými
ustanoveniami ObČianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.4 V prípade, že ktorékorvek ustanovenie tejto zmluv“ bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom
z akéhokorvek důvodu prehlásené za neplatné, nedostatoČne určité alebo nevykonaterné, zmluvné strany
sa zaväzujú odstránit dodatkom tejto zmluv‘, takúto neplatnost, nedostatočnú urČitost alebo
nevykonateťnosť takým sp8sobom, aby bol zmysel tejto zmluvy naplnený.

8.5 Akékorvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonat výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán
formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

8.6 Zmluva je vyhotovená v 5 (slovom piatich) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami Po 1 (slovom: jednom) rovnopise, a pre účely povolenia
vkladu vecných bremien do katastra nehnuterností budú použité 2 (slovom: dva) rovnopisy zmluv«.

8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vornost nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe ich
slobodnej vůle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si
prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

Povinný žladater

VB: ~‚~Vt1~J‘ VNitredňa..«.ft ~9~‘.‘/
NČíi( Reality ato.

podpI~0:LL .. podpis 771 0iČ:212oo?9~43
meno : PhDr. Žáčik Kiário meno : Peter Marenčík~ konater
funkcia : starosta

Obec Beladice

Súhlas tretej osoby (oprávneného) s touto zmluvou cv. Č. 210144-1818400032-ZoS-VB:

V Bratislave dňa

podpis podpis
meno : Ing. Xénia Albertová meno : Jaroslav ~~imaj
funkcia : vedúca riadenia vlastníckych vztahov funkcia : expert riadenia vlastníckych vztahov

Západoslovenská distribučná, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s.
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Výpis z uznesenia

z 3. Zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Beladice

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
schva lilo

konaného dňa 23.01.2019

uznesením Č. 39/2019

„so zriadenĺm vecných bremien v prospech Západoslovenskej distribuČnej a.s., na
uloženie elektroenergetických zariadenĺ na par. č. 1375/11, 1385/201, 1533/1, 1383/7,

1383/8, 1372/1, 1383/3, 1531/1, 1535, 1383/8 — Marenčík - Relality“

Hlasovanie
Pritomných :9
Za :
Proti: O
Zdržalsa: 1(Tokár)

V Beladiciach : 26.01.2021

Zapísala: Borčinová Margita

Výpis vydala: Mgr. Alena Chrenová

Ph Dr. Mário Žáčik
starosta obce

3 ( Balková, Halásová, Homolová, Kišac, Méres, Miškovič, Slováková, Sliž )


