
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBY

uzatvorená podľa ~ lSln a nasl. v spojeni s * 50 zákona Č. 4011964 Zb. Občiansky zakonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluwa“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Obec Beladice
Sĺdio: Gaštanova 167, 95175 Beladice
Zastúpená: PhDr Mério Žácik starosta
ičo:
DIČ DPH:
IBAN: 2

(ďalej len ako „povinný“)

a

Marcel Sládek rodeny Sládek
Trvaly pobyt
Datum narodenia:
Rodné Čislo.
IBAN.

(ďalej len ako „žiadater‘)

uzatvárajú nasledujúcu zmluvu o zrladenĺ vecného bremena V prospech tretej osoby oprávneného z vecného
bremena, ktorým je:

Západoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo: Čuienova 6,81647 Bratislava
Zapisaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sa, vložka Číslo: 387~/B
Zastupená Ing. Xénia Albertová — vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

na základe poverenia Č. 00363-URl~POlN Zo dňa 1809 2020
Jaroslav Klimaj — expert riadenia vlastníckych vzťahov
na základe poverenia Č. 00363 URI POIN zo dňa 18092020

ičo: 36361518
iČ DPH: 5K2022189048
IBAN: 51(59 1100 0000 0026 2610 6826
SWIFT: TATRSKBX

(ďalej len ako „oprávnený“)
(povinný, žiadateľ a oprávnený d‘alej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

2. UVQDNÉ tJSTANOVENIA

2 1 Povinný je výlucnym vlastn‘kom nasledovnych nehnuteťnosti — pozemkov:

fl_flflcoann
sNJaaflflfl

928/154 flflfl
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Katastrálne
Druh pozemku . . Obecuzemie
Zastav, plocha V. Chrašťany Beladice
Zastav, plocha V. Chrašíany Beladice Zlaté Moravce
Zastav, plocha V. Chrašťany Beladice Zlaté Moravce
Zastav, plocha V. Chrašťany Beladice Zlaté Moravce

Okres

Zlaté Moravce



I 928/47 E 1120 4131 Zastav, plocha I V. Chraštany I Beladice Zlaté Moravce

(ďalej len ~zaťažená nehnuternosť“).
2.2 Oprávnený je držiterom povolenia na podnikanie v elektroenergetíke v rozsahu distribúcia elektriny

vydaného rozhodnutirn Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (dale] len „povolenie“) a zabezpečuje
prevádzkovanie dis[ribučnej sústavy na vymedzenom území, na ktorom sa nachádza aj zaťažená
nehnuteínosl.

2.3 Za účelom pripojenia stavby žiadatera „NA Beladice, Zlatomoravecká, 22RD, VN,TS, NN“ (dale) len
„stavba žiadatera“) k distribučnej sústavc oprávneného oprávnený a žiadateľ uzatvorili dňa 04.12.2020
zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateťa do distribučnej sústavy Č 170000690
(ďalej len „zmluva O pripojení“). 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 potrebne na ich prevadzku (ďalej len
„elektroenergetické zariadenla“)

2.4 Úpravu práv a povlnnostĺ pri výstavbe elektroenergetických zariadeni si oprávnený a žiadateí dohod i v
zmluve o pripojení. Zmluvou a pripojeni sa žiadateí zaviazal oprávnenému zabezpečit mu práva
zodpovedajúce vecným bremenám k Časti zafaženej nehnuternost tak‘ ako je ďalej uvedené v tejto
zmluve, pričom sa opravnenému zaroveň zaviazal, že za oprávneného prevezme všetky zaväzky na úhradu
odplaty za zriadenie takychto práv povinnému a že bude znášať všetky náklady $ tým spojené.

2.5 Za účelom pripojenia stavby žiadateía k distribučnej sústave oprévneného budú na zaťaženú nehnuternost
umiestnené nasledovné elektroenergetické zariadenia.
a) podzemné káblové VN (22 kV) vedeme,
b) podzemné káblově NN (1 kV) vedenie,
vrétane zariadenísúvisiacich a potrebných na ich prevádzku

2.6 Elektroenergetické zariadenia sa nachádzajú na časti zaťaženej nehnuteľnosti vyznačenej v geometrickom
pláne na zameranie vecného bremena Č. 357/2020 zo dňa 11.08.2020 vyhotovíteť GEA s.r,o. Tomáš Kišš
(ďalej len „geometrický plán“) ako:
1) dlel 8 — pozernok reg. KN E, parc.č. 935 0 výrnere 260 m2,
2) diel 7 — pozemok reg. KN C parc.č. 928/153 0 výmere 3 rnt,
3) diel 6— pozemok reg. KN C parc.Č. 928/760 výmere 16 m.
4) diel 5— pozemok reg. KN C parc.č. 928/154 a výmere 196 m2.
5) diel 1 pozemok reg. KN E parc.č 928/47 0 výmere 592 rn2

Kopia casu geometrického plánu týkajúcej sa zaťaženej nehnuleínosti tvorí prílohu tejto zmluvy a je
neoddejte nou súčasťou tejto zmluvy.

3. ZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN

3.1 Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteťnosti zriaďuje touto zniluvou v prospech oprávneného vecné
b emená in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteťnost
strpieť na časti zatazenej nehnuteťnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom plane ako koridor
vecných bremien:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu opravy, úpravy‘ rekonštrukcie, modernizácie a akékorvek ně

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

3.2 Oprávnený vecné breme á prijima.

4. ODPLATA A SPóSOB JEJ ÚHRADY

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinný zriaďuje vecné bremená podťa tejto zmluvy bezodplatne.
4.2 Zmluvné strany sa dohodli‘ že uzatvorenlm tejto zmluvy budú vysporiadané všetky nároky povinného

vyplývajúce zo zriadenia vecných Drernien podľa tejto zmluvy, vrátane nárokov povinného na jednorazovú
náhradu za zriadenie zákonných ‚‘ecných bremien, nútené obmedzenie utivania zaťaženej nehnuteľnostl
a nútené obmedzenie uživania zaťaženej nehnuteľ osti povinným v ochrannom pasme
elektroenergetických zariadeni podía ~ 11 zákona č. 251/2012 Z. z. O energetike a o zmene a doplnenl
niektorých zákonov, a že si povinný nebude z tohto t tulu uplatňovať žiadne ďalšie nároky
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voČi oprávnenému. Týmto nie je dotknutý narok povinného na náhradu škody, ak mu vznikne po podpise
tejto zmluvy porušením povinností oprávneného pri vykone práv vyplývajúcich z vecných bremien.

S. OSOBITNÉ VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1 Povinný vyhlasuje, že:
a) je oprávnený samostatne nakladať so zaťaženou nehnuteínostou v celom rozsahu potrebnom pre

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

nehnuteľnosti a neexistujú žiadne faktické alebo právne prekéžky, ktoré by bránili uzavrief túto
2mluvu a vykonávaf práva zodpovedajúce vecným bremenám oprávneným,

c) zaťaženú nehnuternosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a
žiadna tretia osoba si neuplatňuje a ani nemóže uplatňovať akékorvek nároky k zaťaženej
nehnuteľnosti,

d) povinný ako výlučný vlastník zaťaženej nehnuternosti nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo
mého sporu tykajúceho sa resp. súvisiaceho so za(aženou nehnuternosťou.

5.2 Zriadenie vecných bremien v prospech oprávneného bob schválené Obecným zastupiteístvom na
zasadnuti dňa 16.12.2020. Kópia výpisu z uznesenia Obecného zastupiteístva Číslo 250/2020 tvori príbohu
tejto zmluvy a je neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy.

5.3 Povinný berle na vedomie, že zriadením a uložením elektroenergetických zariadeni vzniká podía 5 43
zákona č. 251/2012 7. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov ochranné pásmo
elektroenergetických zariadeni.

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

podľa 5 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. a energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov
právo vstupovať na zaťažer,ú nehnuteľnosť v rozsahu a spbsobom nevyhnutným na výkon povolenej
činnosti.

56 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnený může umiestňovaC na zaťaženú nehnuternosť ďalšie
elektroenergetické zariadenia alebo vykonávať údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizacie a
akékorvek mé stavebné úpravy elektroenergetickej stavby ako aj dalších elektroenergetických zaniadeni na
zaťaženej nehnuternosti v rámci koridoru vecného bremena určeného geometrickým plánom, bez náhrady
za strpenie umiestnenia ďalšieho elektroenergetického zariadenia v rámci koridoru na zataženej
nehnutel‘nosti, ak nedójde k takej stavebnej úprave, ktorá sa moze dotknut ex stujúcich stavieb
povinného.

6. VZNIK VECNÝCH BREMIEN A DOBA ICH TRVANIA

6 1 Vecné bremená podIa tejto zmluvy sa zriaďujú na dobu neurčitú. Oprávnený nadobudne práva
zodpovedajúce vecným bremenám podľa tejto zmbuvy povo emm vk adu vecných bremien v prospech
oprávneného do pr slusneho katastra nehnuteínosti.

62 Zmluvné strany sado odli, že navrh na vklad vecných bremien podra tejto zmluvy (spolu $ dokumentáciou
a všetkými priloham, ktoré vyžadujú prislušné právne predpisy) podá žiadateľ, pričom povinný týmto
výslovne poveruje žiadatera na podanie takéhoto návrhu na vklad, ako aj na prípadné dopíňanie návrhu na
vklad a nahliadanie do spsu žiadatersa zaväzuje, že do 10 kalendárnych dní odo dňa podania návrhu na
vklad vecných bremien do katastra nehnuteíností podía tejto zmluvy. doručí povinnému a oprávnenému
kópiu návrhu na vk ad vecnych bremien do katastra nehnuterností podía tejto zmluvy $ vyznačeným
dátumom a hodinou podania ávrhu na vklad vecných bremien do katastra nehnutefnosti podľa tejto
zmluvy.

6.3 Všetky náklady spojene s katastralnym konanim vo ved vkladu vecných bremien do katastra nehnuteíností
podra zmluvy, vrátane spravneho poplatku za katastrálne konanie vo ved vkladu vecných bremien do
katastra nehnuteínost podľa tejto zrn uvy, znáša Po dohode zmluvných strán v plnej výške žiadateí.

7. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

7.1 Vecné bremená zr adene touto zm uvo sú spojené s vlastníctvom zaťaženej nehnuteťnosti a prechádzajú
s v astnictvom zafaženej nehnuteľnosti na kazdeho jej nadobudatera. Na vylučenie pochybnosti, ak dójde
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k rozdeleniU zaťaženej nehr‘uterflOsti, budú vecné bremeně viaznuf na novovznikflUtých parcelách
v rovnakom rozsahu, ako to vyplýva z tejto zmluvV ‘so vzťahu k zaCaženej nehnuteťflosti.

s. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Zmluva nadobúda platnOsť dňom jej podpisu zmluvnymi stranami a účinnosť dňom nasleduiúcim Po dni
jej zverejnerda v zmysle Občianskeho zákonnika v spojení so zák Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prĺstupe k
informáciám a o zmene a doplnení n,ektorych zákonov v zneni neskoršich predpisov. Povinný sa zaväzuje
zverejnif túto zmluvu do 30 kalendárnych dni odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami a pisomne oznámiť
investorovi a oprávnenému zverejnenie tejto zmluvy do 10 kalendárnvch dni odo dňa jej zvere)flefl a.

8.2 NeoddeliteťnoU súčasťou tejto zmluvy sú:
prítoha Č. 1 — Kápla časti geometrického plánu Č. 357/2020
prĺloha Č. 2 Kápla výpisu! uznesenia Obecného zastupiterstva Číslo 250/2020
Priloha Č. 3 — lnformácie spoločnosti Západoslovenská distribučně o ochrane osobných údajov

8.3 vzfahy zmluvnych strán založené touto zmluvOu, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa nadia pr‘slušnymi
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenske; republiky

8.4 V pnipade, že ktorékOívek ustanovenle tejto zmluv“ bude súdom alebo prislušnym štátnym orgánom
z akéhokoťvek dóvodu prehlásené za neplatné, nedostatočne urcite alebo nevykonateľnét zmluvné strany
sa zavázUiÚ odstránlť dodatkom tejto zmluvy takúto neplatnost, nedostatočnú určitosť alebo
nevykonaterflOsť takym sposobom, aby bol zniysel tejto zmluvy naplneny

8.5 Akékoťvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonať v‘ýluČne na základe písomne dohody zmluvných strán
formou pfsomných dodatkov podpisaných oboma zmluvnými stranami

8.6 Zmluva je vyhotovená v S (slovom piatich) rovnopisoch, pničom kazda zo zmluvnych strán obdrží Po
podpise zn,Iuvy oboma zmluvným) stranami Po 1 (siovom: jednom) rovnopise, a pne účely povolertia
vkladu vecných breni en do katastra nehnuteínost‘ budú použité 2 (slovom: dva) rovnOPisv zmluvy.

8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, ze ich zmluvná votnosf nie je obmedzená, zmluvu uzatvonili na základe ich
slobodneJ vůle, zmluva nebo a uzatvorená v tiesni a za nápadne nevyhodnych podmienok. zmluvu si
preč(tali, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju podpisujú.

Povinny‘ žiadateľg~ -0‘- tMI 06 -0k- 2021
V Beladiciach dňa ‘ ‚.‚ V Beladiciach dňa ..

. ‘:~ —~

. .r ‚ ‚ .‘); ‚‘

meno ‘PhDr. Žác MaciD ‘: ‚ meno
funkcia starosta

Obec Beladice ~~-“

Súhlas tretel osoby (oprávnenéflo) $ touto zmluvOU ev. Č. 11OOiO~O17O00O69~V~

23 APR. 2021 _____________________

V Bratislave dna

poop‘s ‘ .. podpis ‘ 1‘

meno : Ing. Xénia Albertová meno : Jaroslav‘I(Iimai
funkc‘a : vedúca riadenia viastnickvch vztahov tunkcia : expert niadenia ~~astníckych vzťahov

Zapadoslovenská distribučně, a.s Západoslovenská distribučně, as.
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Správny pop~atok uhraderiý padfa
zákona 14511995 Z. z. a Spĺávflych

GeometrIcký plánje podkladooi na prívne úkcay, kaď údaje dotemjšiebo stavu výkazu výmet sú zbodat a Údajmi plabiých $pisov z katara neltuteľrm~t
V~4iotovitcf I Okres Obec

NItriansky ziat Moma BdatHnGEA s.r.o. ‚
Kat IČblo jMapovýGeodetická kancelárfa územic Veľká cbNIesay IPIÍI‘U ~I2o2o llan. ZS-VIII-ZOdl

Jeika Kréta 35. 949 01 Nfl
tet: 090B 2CS 36& r iw ~ziin1enie vecn‘bo bremene na pandy
-Čo 47 029 &C2 EO CIK ‘ záplaně v pr‘vnom ave výkaze výmet ve

email IÓ~cI@Ema ~ vyzcečenom mnabo

Vyhotovil Aulonzačne ovarii Úmdnc avail
Menc: !ng. Peter Cúzy

Ď~a Mano: DSa: ‘Mano; Das: Čisto;
1122020 Tomá3Ki~ 112.2020 big.Ľubomlršegůt ‘14. AIJ~ 2a20 I

Nové hmnice bolly ~řkode oniačcnó

Pečirka a

neboli stabIlIzované

Záznam p« robnóbo memnia (nwraČský náčrt) Č.
245

NáIOŽItOSt‘aJRi a pmsnostau zodpoved‘ p‘edpiaom

Súradnice bodvvis&ných ČísIfl a ostamó maačgé
Ůd~o s~ ‚dož,né‘o ‘4eob.cn.j dokwn..tádl

Úradrr ovnt codtel9wknna Ňk SR Č.21Y1 995

t.Č 6.50199?



1

Stav právny

112D
1024
1243
1287

516
516
516

1120

928/133
928/207
928/197
926/154
928/76

928/153

VyČisioní. toniku vecaiho bnmena

928/17
92 8/133
92 8/20 7
928/197
928/154

928/76
9 28/153

935

zastav. plocha
22

orná půda
1

orná půda
I

orná půda
1

zastav, plocha
22

zastav, plocha
22

zastav, plocha
22

zastav, plocha
22

doterajií
doteraiši
dotezajši
dotexa~ši
dotera~ši
dotera~ěí
&tera~ui
dotezajší.

Výkaz výmer
Doterajši stav Zmeny Nový stav

Člsio D
Výmera Druh k od Číslo Výmera Druh Vlastník

Pkn I Listu I Parcely parcele m2 parcely iii2 pozemku ( má opráv. osoba)
— — pozemku e

ha m2 Kód adresa, (sídlo)vložky~vlastn PK KN - E KN -C ha ni2 Číslo Číslo parcely — —

928/47

935

zatav.
orná
orná
orná

zastav.
zatav.
zastav.
zastav

4131
645
719
566

1337
2701

891
5471

646C

plocha
půda
—
pádě
ploch‘
plocha
plocha
plocha

1
2
3
4
5
6
7
8

registra C KN

592
81
62
58

196
16

3
260

1268

zastav, plocha)
orná půda
orná půda
orú~

zastav, plocha
zastav, plodit
zastav, plocha
zastav, plocha)

Spolu

Stav podra

1024

1243

1287

516

516

516

Spolu

92 8/71

928/133

928/207

928/197

928/154

928/76

928/153

935

( 92 8/4 7
928/133
928 /2 0 7
928/197
928/154
928/7 6

928/153
(935

928/77

928/133

928 /207

928/197

928/154

928/76

928/153

935

1

4156 zastav, plocha

645 orná půda

718 orná půda

566 orná půda

1337 zastav, plocha

2701 zastav, plocha

891 zastav, plocha

5530 zastav, plocha

16544

4131
‚45
718
566

1337
2101

891
5471

6460

4156

645

718

566

1337

2701

891

5530

6544

úo v prévnczn stave

detto

detto

datto

detto

dot.ra~ši

akc v právncm stave

detto

6. 6 fl-1997



II I I I
Poznámka:
ZriadÚie sa vecné bremeno na prunanie prava ulazena anžinierskych sjeti (ele.kahel) va vyznačenom rozsahu na pozemky registra C p.c.: 928/133, 928/207,928/197, 928/154,
928/76, 928/153 a na pozenok registra E p.c 928/47 935 v prospech Zapadaslovenská distrlbu&iá, a.s. ‚Culenova 6, Bratislava.

Legenda:
Kód spósobu využivania - Pozenot vyuhvaný pre rastlinnů výrobu, na ktoroin za pastuju obilniny, okopaniny, kimoviny, technické plodiny, zelenina a mé

polmohospodársko plo6ny alebo pozaok dočasne nevyuživaný pro rasthnnu vyzobu
22 — Pozericic ria ktorc‘ je postavena inzinierska stavba - cestná maestna a ucelová komunikána, lesní cesta, polni cesta, chodník, nekryté

parkovisko a jdi sučasti

Výkaz výmer
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Čsla D I
Výmera Druh k ad Čislo Výmera Druh Vlastník

Pkn. I Listu Parcely parcele m2 parcely m2 pozemku ( má opráv. osoba)
pozemku a

vIožky~vlastn PK KN - E KN C ha J m2 Číslo ( Číslo parcely ha m2 Kód adresa, (sidlo)

2

tČ 6771997
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Obec Belcidice
Obecný úrad Beladice, Gaštanová 167, Beladice, 951 75

Váš list, číslo zo dňa Nose oslo Vybavuje Be/adice

236/2021 Mgr. Chren ova 0604.2021

037/6330227

Vec: Žiadosť o schválenie zriadenia vecného bremena k pozemkom na vybudovanie distribučnej siete.

Na základe Vašej žiadosti predloženej na schválenie do Obecného zastupiterstva, Väm
oznamujeme, že VaŠa žiadosť o schválenie zriadenia vecného bremena k pozemkom na vybudovanie
distribuČnej slete v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. bola prerokovaná na Obecnom
zastupiteístve Č. 16 konaného dňa: 16.12.2020. Obecné zastupiterstvo prijalo uznesenie
v nasiedovnom znení:

Uznesenie Č. 250/2020

Obecné zastupiterstvo Belad ice schvaľuje zriadenie vecného bremena na nasledovných
nehnuteľnostiach:

Druh Katastrálne
pozemku územie

Zastav. V.
plocha Chrašťany

516 891 Zastav. V.
plocha Chrastany

Zastav. V.
plocha Chrašťany

Zastav. V.
plocha Chrašťany

V.
Chrašťany

Marcel Sládek

CnE

C

C

GP
357/2O2Odiel



v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. vecné bremená in personam, predmetom ktorých je
povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuternosti strpieť na zaťažených nehnuternostiach
v celkom rozsahu:

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadeni,
b) uživanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonŠtrukcie, modernizácie a akékorvek mé
stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie.

Vecné bremená sa zriaďuj bezodplatne na dobu neurčitú.

Hiasovanie: ZA: 6 z celkového počtu 6 poslancov, PROTI: O, ZDRŽAL SA: O

S pozdravom J

PhDr. Mário ‚%čik — starosta obce

/A


