
číslo 2014/0240

ZMLUVA O POS YTNUTí JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA
ZO ZÁKONA

(1) vlastníkom pozemku ako povinným z vecného bremena:

Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH:
Bankové s ojenie:
Číslo bankového účtu:
IBAN:

držiteľom ppvolenia evo č. : 14/199/L 13.0401.13.0002/JNzVB ako oprávneným z vecného bremena:

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

oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B
JUDr. Szabolcs Hodosy - vedúci Úseku riadenia investfcií
Ing. Xénia Albertová - poverená vedením Tímu riadenia vlast-
níckych vzťahov
na základe Poverenia č. 28/2014 zo dňa 02.01.2014
36361 518
SK2022189048
Tatra Banka, a.s.
2626106826 1 1100
SK59 1100 0000 0026 2610 6826
TATRSKBX

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Čislo bankového účtu:
IBAN:
SWIFT:

(ďalej len" lastník")

a

(2)

Zastúpená

medzi

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Ing. Jaroslav Baška - predseda
36126624
SK 2021613275
Štátna pokladnica
7000504489/8180
SK51 81800000007000504489

(ďalej len" ržitel' povolenia" a spolu s "Vlastníkom" aj len ako "zmluvné strany")

1.1

Článok l.

Vlastník j~ výlučným vlastníkom pozemku registra KN "C" parc. číslo 2483/3, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 20479 m2

, nachádzajúcom sa v okrese: Myjava,
obci: Buk ec, katastrálnom území Bukovec, zapísanom na liste vlastníctva č. 1247 v celosti (ďalej
len .Poze ok").

Článok II.

2.1 Držiteľ po olenia je oprávnený na podnikanie v energetike v rozsahu distribúcia elektriny podľa
platného ovolenia vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len
"povolenif") a prevádzkuje distribučnú sústavu na vymedzenom území, na ktorom sa nachádza aj
zaťažená ehnutel'nosť.
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22 Držiteľ povoll'nia zrealizoval stavbu .Bukovee, Bašnári - rozšírenie NN" (ďalej len "Stavba"), kto-
rej súčasťou sú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane, transformač-
nej stanice, ozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich pre-
vádzku (ďaljj len "Elektroenergetické zariadenia') Výstavba Stavby bola povolená stavebným po-
volením č, O ,R/2012-Buk, vydaným obcou Bukovec dňa 20,32012, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 11A20 2 a užívanie Stavby bolo povolené kolaudačným rozhodnutím č, 08, R/2013-Buk, vyda-
ným obcou ukovec dňa 29.10. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2013.

Článok III.

3,1 Vlastník be ie na vedomie, že Držiteľ povolenia zriadil Elektroenergetické zariadenia a vykonáva
ďalšie práv súvisiace s prevádzkou Stavby na časti Pozemku na základe vecného bremena, ktoré
vzniklo na č sti Pozemku v prospech Držiteľa povolenia zo zákona podľa § 11 zákona Č. 251/2012
Z.z. o ener etike a o zmene niektorých zákonov. Časť Pozemku, ktorá je zaťažená vecným bre-
menom (ď lej len "Zaťažená časť pozemku"), je určená Geometrickým plánom Č. 34125361-
94/2013 zo dňa 04.10.2013, vyhotoviteľ GEODÉZIA Bratislava a.s. Moravská cesta 1 907 01 My-
java, overe~ým pod Č. 223/13 dňa 17.10. 2013 (ďalej len "Geometrický plán"). Vecné bremeno
vzniklo na obu neurčitú a prechádza s vlastníctvom Pozemku na každého nového nadobúdatel'a
Pozemku. ráva zodpovedajúce vecnému bremenu patria Držiteľovi povolenia a prechádzajú aj na
ďalších drži eľov povolenia. Vlastník berie na vedomie, že so zriadeným vecným bremenom sú spo-
jené aj obm dzenia vyplývajúce mu z existencie ochranného pásma podľa § 43 zákona Č. 251/2012
Z.z. o ener etike a o zmene niektorých zákonov.

Článok IV.

4.1 Zmluvné s rany sa dohodli, že Držiteľ povolenia zaplatí Vlastníkovi sumu 86,79 €, slovom
osemdesiatfesť Euro sedemdesiatdeväť centov (ďalej len "Náhrada"), ktorá predstavuje spoločnú
primeranú j~dnorazovú náhradu za:
a) zriadenie zákonného vecného bremena na Pozemku v zmysle § 11 zákona Č. 251/2012 Z.z.

o en rgetike a o zmene niektorých zákonov
b) trpe ie ochranného pásma na Pozemku v zmysle § 43 zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike

a o z ene niektorých zákonov.

4.2 Výška Ná rady bola určená vo vzťahu k Zaťaženej časti pozemku vo výmere 10,32 rrŕ (záber
vecným br menom a ochranným pásmom v rozsahu 10,32 m2 x 8,41 €/m2) v celosti.

4.3 Držiteľ pov lenia sa zaväzuje, že zaplatí Vlastníkovi Náhradu podľa ods. 4.1 tohto článku na zá-
klade tejto Zmluvy do 30 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti podľa ods. 5.1 článku V. tejto
Zmluvy pr vodom na bankový účet vlastníka uvedený v záhlaví tejto dohody, variabilný symbol:
010202401 .

4A Zaplatení Náhrady Vlastníkovi podľa čl. IV. tejto Zmluvy budú vysporiadané nároky Vlastníka voči
Držiteľovi ovolenia vyplývajúce mu zo zriadenia vecného bremena a ochranného pásma uvede-
ných v člá ku III. tejto Zmluvy a Vlastník si v budúcnosti nebude môcť voči Držiteľovi povolenia u-
platňovať iadne ďalšie nároky z vecného bremena, ktoré vzniklo na časti Pozemku v prospech Dr-
žiteľa pov lenia zo zákona podľa § 11 zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov, ýmto nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody za majetkovú ujmu, ktorá mu
vznikne p uzavretí tejto Zmluvy porušením povinností Držiteľa povolenia pri výkone jeho práv vy-
plývajúcic mu z vecného bremena v zmysle § 11 zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
niektorých ákonov.

Článok V.

5.1 Zmluva na obúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zve ejnenia 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 znení neskorších predpisov.
Povinný s zaväzuje zverejniť túto zmluvu do 30 kalendárnych dní odo dňa jej podpisu zmluvnými
stranami písomne oznámiť oprávnenému zverejnenie tejto zmluvy do 10 kalendárnych dní odo
dňa jej zv rejnenia.



5.2 Táto zmluv je vyhotovená v 6 vyhotoveniach rovnakej právnej sily, z ktorých 3 (tri) vyhotovenia
obdrží Vla tník a 3 (tri) vyhotovenia obdrží Držitel' povolenia.

5.3 Zmluvné st any vyhlasujú, že ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená žiadnym spôsobom, zmluvu si
prečítali, s j j obsahom súhlasia bez výhrad, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

V Trenčín, dňa Jrp.~~.!!?.~t

Trenčiansky samosprávny kraj

V Bratislave, dňa ..~:':.~~:J!?/t

Západoslovenská distribučná, a.s.

Ing. Xénia Albertová
poverená vedením Tímu riadenia vlastníckych

vzťahov

-------- ---------------- ---
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