
Dohoda o prirr eranej jednorazovej náhrade uzatvorená v zmysle § 11 ods. 9 a 12 zákona č. 251/2012
Z. z. o enerqetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Zákon č. 251/2012 Z. z.)

Z-D-2014-002018-00

číslo: 2014/0239

Vlastník nehnu el'nosti:
Trenčiansky Si: mosprávny kraj
Sídlo: K dolnej tanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 3612662.<1
DIČ : 2021613275
Bankové spoje ie: Štátna pokladnica
Číslo účtu 7C00504489/8180
IBAN: SK51 8h80 0000 0070 00504489
Zastúpený : In~ . Jaroslav Baška, predseda

Držitel' povolenia:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina
IČO: 36442151
IČ DPH: SK2022187453
DIČ : 2022187453
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa
Vložka č.: 10514/L
Zastúpený: Mgr. Ing. Marek Štrpka, generálny
riaditel'

Čl. l.
Predmet a účel dohody

1. Predmetorr tejto dohody je vysporiadanie nárokov vlastníka nehnutel'nosti vyplývajúcich mu z § 11
zákona č. 2~ 1/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov k nehnuteľnostiam,
evidovaných ( kresným úradom Púchov- katastrálny odbor, katastrálne územie Dolná Breznica:
2.
Císlo listu Parcelné číslo Druh Spoluvlastnícky Výmera
vlastníctva pozemku pozemku podiel obmedzenia

v rn"

1223 KNE Č. 597/1 trvalé tráv. 1/1 8 m2

porasty 22,32 €

Jednorazová náhrada

ďalej len .nehnuteľnost".
Predme om tejto dohody je dohoda o:
- prin eranej jednorazovej náhrade za zriadenie zákonného vecného bremena k nehnutel'nosti a

prin eranej jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku
vo hrannom pásme elektrického vedenia stavby, ďalej len "spoločná jednorazová náhrada."

3. Uvedené bbrnedzenia sú vyznačené geometrickým plánom č. 50/2013, vyhotoveným dňa 09.09.2013,
úradne overeným Okresným úradom Púchov- katastrálny odbor pod číslom 486/2013.
Stavba "PU Dolná Breznica: zahustenie TS Zámostie" bola realizovaná v zmysle stavebného povolenia
vydaného ol cou Dolná Breznica dňa 29.11.2012 pod číslom SÚ-231/2012-03-TS12-A10, ktoré nadobudlo
právoplatnos 'dňa 11.01.2013.

Čl. III.
Držitel' povolenia

1. Stredoslo enská energetika - Distribúcia, a.s. je držitel'om povolenia na distribúciu elektriny podl'a zákona
č. 251/201~ Z. z. a je prevádzkovatel'om vedenia: stavby "PU - Dolná Breznica: zahustenie TS
Zámostie", ktorej výstavbou došlo ku vzniku obmedzenia a majetkovej ujmy na ťarchu vlastníka
nehnuteľnos ti, ktorej existenciu svojim podpisom uznáva a zaväzuje sa k jej úhrade.



Čl. IV.
Výška náhrady a podmienky úhrady

Z-D- 2014-002018-00

1. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. z titulu výkonu svojich práv, ktoré v nikli realizáciou stavby
"PU - Dolná Breznica: zahustenie TS Zámostie" sa zaväzuje uhradiť vlastníkov spoločnú jednorazovú
náhradu spolu vo výške 22,32 €.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že výška spoločnej jednorazovej náhrady za uplatnenie zákonného vecného
bremena bola stanovená na základe znaleckého posudku.
Predmetný znalecký posudok č. 271/2014, úkon č. 285/2014 vypracoval, jeho sp ávnosť môže potvrdiť
a podať žiadané vysvetlenia Ing. Štefan Pastierovič, znalec znaleckého odbor Stavebníctvo, odbor
Pozemné stavby.

3. SSE-D, a. s. sa z titulu výkonu svojich práv zaväzuje jednorazovú náhradu po ľa bodu 1 uhradiť na
základe tejto dohody prevodom na bankový účet vlastníka uvedený v záhlaví te to dohody, variabilný
symbol: 0102023914 do 30 dní odo dňa podpisu tejto dohody oboma účastníkmi doho y.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia

1. Dojednania v tejto dohode neuvedené sa riadia príslušnými ustanoveniami zák na č.251/2012 Z. z.
a Občianskeho zákonníka.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom n sledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle vlastníka nehnuteľnosti www.tsk.sk v zmysle Ob ianskeho zákonníka
v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vlastník nehnutel'nosti písom e oznámi držiteľovi
povolenia zverejnenie tejto dohody do 10 pracovných dní odo dňa jej zverejnenia.
3. Dohoda sa vyhotovuje v 3 - och exemplároch, z ktorých vlastník nehnuteľnosti bdrží dva exempláre
a držitel' povolenia obdrží jeden exemplár.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli dobrovol'ne, ch prejav vôle je slo-
bodný a vážny, dohodu si prečítali, súhlasia s jej obsahom, dohodu uzatvorili bez tiesne a nátlaku, na znak
čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa /s.:.P.4., ..~.fIt V Žiline, dňa ..~.lt.:.ľ\;.-}o..1\.

Držiteľ povolenia:
Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s.




