
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 
uzavretá podl'a ustanovema §50 v spoJeni s 

ustanoven fm § 151 n a nasl Občianskeho zákonnfka 

č. 30201/ZoVB-006/2016/SSE-D 626-00/Považská Bystrica /0197/Geoplán 
TSK č. 2017/0759 

Povinný z vecného bremena: 

Názov 
Sfdlo. 
štatutárny orgán 
IČO 
DIČ 
Bankové spojeme. 
l BAN· 

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ so sídlom v Trenčíne 
K dolneJ stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčin 
Ing. Jaroslav Baška- predseda Trenčianskeho samosprávneho kraJa 
3612 66 24 
2021613275 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďaleJ len .,povmný z vecného bremena" v prfslušnom tvare) 

a 

Investor: 

Obchodné meno· 
Sfdlo 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SR 

Právna forma. Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registn Okresného súdu Bratislava 
l , oddiel. Sa, vložka č 3518/B 

Štatutárny orgán · 

Zastúpený 

IČO· 
DIČ. 
IČ DPH 
Bankové spoJeme· 
l BAN 
SWIFT (BIG)· 

predstavenstvo zastúpené 
Ing. Ján Ďurišin 
- predseda predstavenstva a generálny nad1tel' 
Ing. Ladislav Dudáš, PhD 
- podpredseda predstavenstva 
Ing. Marcela Varinská, na základe plnomocenstva reg zn.PP/2017/0059 zo dňa 
20.03 2017 
35919001 
2021937775 
SK2021937775 
UniCred1t Bank Czech Republic and Slovakia, a s 
SK3011110000006624859013 
UNCRSKBX 

(ďalej len .,Investor" v prfslušnom tvare) 

Uzavierajú nasledujúcu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby- oprávneného z 
vecného bremena, ktorým je: 

Obchodné meno: 
Sfdlo· 
štatutárny orgán · 

Zastúpený. 

IČO· 
DIČ. 
IČ DPH 
Právna forma 

Stredoslovenská energetika • Distribúcia, a.s. 
Pri RaJčianke 2927/8, 010 47 Žilina, SR 
František Ču pr- predseda predstavenstva 
Ing. Branislav Kadáš -člen 
Mgr. Ing. Marek Štrpka- generálny nad1tel', na základe plnomocenstva zo dňa 
30 11 2016 
36442151 
2022187453 
SK2022187453 
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom reg1stn Okresného súdu Žilina, 
oddiel Sa, vložka č 1 0514/L 

(ďaleJ len .,oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvare) 

V nadvaznosti na rozhodnutie o povoleni línioveJ stavby dial'mce D1 Sverepec - Vrtižer l. úsek č RM-
2814/S/2006-5 TX1 A-10 zo dňa 18.09 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25 10 2006 a na rozhodnutie o 
povoleni predčasného užfvania časti lfmovej stavby č SP/7086/2011/26209/TS1-A-10 zo dňa 13 10 2011 , ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 11 11 2011 a s ohl'adom na skutočnosť, že realizácia stavby Je vo verejnom záujme 
sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení teJto zmluvy za nasledovných zmluvných podmienok 
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Článok l. 

1 Povinný z vecného bremena má vo výlučnom vlastníctve nehnutel'nost1 v k ú. Považská Bystrica zapísané 
na L V č 6584 ako. 
pozemok parc KNC č 3700/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvona o celkoveJ výmere 18160 m2 

a na LV č. 9467 ako 
pozemok parc KNC č. 6102/31, druh pozemku zastavané plochy a nádvona o celkoveJ výmere 2718 m2 

2 Národná dial'mčná spoločnosť, a s Bratislava ako investor stavby d1al'n1ce 01 Sverepec - Vrtižer, 
zabezpečuJe proces majetkovoprávneho vysponadama výstavbou dotknutých pozemkov d1al'mčnej stavby, 
v rámci ktorej boh zrealizované elektncké vedenia a elektroenerget1cké zanadenia 

Článok ll. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že povinný z vecného bremena touto zmluvou znaďuJe v prospech tretej osoby 
- oprávneného z vecného bremena, časovo neobmedzené vecné bremeno ako vecné právo spočívajúce 
v pov1nnost1 strpieť na časti pozemkov KN-C č. 3700/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvona, KN-C 
č. 6102/31, druh pozemku zastavané plochy a nádvona v k ú. Považská Bystnca 

um1estneme zanadení objektu č 626-00-Preložka kábelového vedenia VN-22 kV 1 č.132 v 
knžovatke pri ČS PHM ESSO stavby "D1al'nica D-1 Sverepec- Vrtižer l úsek" 

umožniť v nevyhnuteneJ miere vstup na dotknuté pozemky automobilmi, mechamzmami a pešo za 
účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv 
a rekonštrukcii zariadeni objektu č 626-00-Preložka kábelového vedenia VN-22 kV 1.č 132 v 
knžovatke pri ČS PHM ESSO stavby "Dial'nica D-1 Sverepec- Vrtižer l úsek" 

bez súhlasu vlastníka objektu č. 626-00-Preložka kábelového vedenia VN-22 kV 1 č 132 v 
križovatke pn ČS PHM ESSO stavby "D1al'nica D-1 Sverepec- Vrtižer l. úsek" neum1estňovať nad 
objektom a ochranným pásmom elektnckých vedeni a elektroenergetických zanadenl vyznačenom 
geometnckom pláne stavby, konštrukcie alebo 1né podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, 
neum1estňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať čmnost1, ktoré obmedzujú 
prístup o objektu, rešpektovať pásma ochrany v súlade so zákonom č 251/2012 Z z v platnom 
znení v prospech Stredoslovenská energetika- Distnbúc1a, a s., Žilina. 

v rozsahu dielov č 1, 9, 16 vyznačených v Geometnckom pláne č 2009/2015 na vyznačenie vecného 
bremena na pnznanie práva uloženia Inžinierskych s1etl, vyhotoveného firmou TERRASAT, s.r.o Trenčín, 
úradne overeného Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor dňa 18.11 2015 pod. č 
678/2015. 

2. Oprávnený z vecného bremena práva zodpovedajúce vecnému bremenu podl'a Zmluvy pnjlma a podpisom 
tejto Zmluvy prejavuje svoJ súhlas so Zmluvou. 

3 Povinný z vecného bremena sa zavazuJe výkon práv z vecného bremena podl'a Zmluvy strp1eť a zdržať sa 
konaní, ku ktorým sa v teJto zmluve zaviazal. 

4 Práva a závazky z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. 

Článok 111. 

1 Zriadenie vecného bremena v prospech treteJ osoby - oprávneného z vecného bremena schválilo 
Zastup1tel'stvo Trenčianskeho samosprávneho kraJa uznesením člslo 519/2017 zo dňa 03 07.2017 
Výpis uznesema Zastup1tel'stva Trenčianskeho samosprávneho kraJa č 519/2017 zo dňa 03 07 2017 Je 
neoddehtel'nou súčasťou tejto zmluvy 

2 Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno vymedzené v čl ll. tejto zmluvy zriaďujú odplatne za 
Jednorazovú odplatu stanovenú Znaleckým posudkom č 311/2016 , ktorý vyhotovil Ing. Jozef Zahradník, 
znalec z odboru "stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby - oceňovanie nehnutel'nostl" , a táto Jednorazová 
odplata predstavuje sumu 5 676,52 € (slovom paťtislcšesťstosedemdesiatšesť eur a paťdes1atdva centov) 

3. Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povmný investor poskytnúť povinnému z 
vecného bremena do 30 dní odo dňa nadobudnutia účmnosti tejto zmluvy bezhotovostným prevodom 
na účet povmného z vecného bremena na základe teJto zmluvy s uvedením vanabilného symbolu 
0102075917 
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4 Povinný z vecného bremena je oprávnený podať návrh na vklad vecného bremena do katastra 
nehnutel'ností na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor na svoje náklady po zaplatení jednorazovej 
odplaty za zriadenie vecného bremena v plnej výške na účet povinného z vecného bremena uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy a po predložení elektronických kolkov k zaplatemu správneho poplatku za vklad 
vecného bremena do katastra nehnutel'ností. 

5 Zmluvné strany sa dohodli, že odplatu za znadenie vecného bremena mvestor zaplatí povmnému z 
vecného bremena vzhl'adom na skutočnosť, že sa jedná o náklady súvisiace s vykonaním preložky, 
ktorej potrebu vyvolal investor Povrnný z vecného bremena nemá z tohto titulu nárok na poskytnutie 
odplaty za zriadenie vecného bremena zo strany oprávneného z vecného bremena. 

Článok IV. 

1. Táto zmluva je platná dňom jej uzavretia a účmná dňom nasledUJÚCim po dm jeJ zverejnenra Právne 
účinky teJtO zmluvy nastávajú vkladom vecného bremena do katastra nehnutel'ností v prospech 
oprávneného z vecného bremena. 

2. Zmluvné strany vyhlasuJú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že Je pre ne dostatočne určitá a 
zrozumitel'ná, že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, a že ich zmluvná 
vol'nosť nebola obmedzená. 

3. Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán 
formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. 

4 Zmluva je vyhotovená v Siedmich (7) exemplároch, z ktorých tri (3) sú určené pre povrnného z vecného 
bremena, jeden pre rnvestora, jeden pre oprávneného z vecného bremena a dva pre potreby 
príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru 

V Bratislave, dňa: .. ~.~·.NQ.V. 2017 

Za investora 
Národná d1al'n1čná spoločnosť, 'a s 

Ni 
01 
Sl 
IČ 

Ing. Marcela Varinská 
na základe plnomocenstva 

reg.zn. PP/2017/0059 

V Trenčíne, dňa: .. ...... .. 

Za povrnného z vecn,ého bremena· 
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraJa 

Súhlas tretej osoby- oprávneného z vecn~ho bremena, s touto zmluvou: 
- ? 1 -11- 2011 

v. 1.\~.: .t;:;f; ........ .. . , dňa .......... .. ... , 

Stredoslov 
...... ;"' .. \ ........ . 

Mgr. Ing. Marek št(pka 
na základe plnomoce~stva 

tretia osoba - oprávnený z vecného bremena 
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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraj a 

VÝPIS 
uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

číslo 519 12 o 17 zo zasadnutia, konaného 3 . 7 . 2 o 1 7 

K bodu: 

3. Návrhy na r1esenie prebytočného majetku TSK. 
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž- pover. riad. odd.práv.,SM a VO 
i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

na pozemkoch registra "C" parc. č. 3700/5, 6102/31 k.6. 
Považská Bystrica v prospech Stredoslovenskej energetiky 
.:_P_~f!!:EJ.-~"Q;~}-~t--~-·!!:.!. __ ;:h!.;Aé!::. ___________________________________ . 

U z n e s e n i e číslo 519/2017 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017 prerokovalo a 

s c h v a ľ u j e 
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny 
kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemkoch 
nachádzajúcich sa v okrese Považská Bystrica, v obci 
Považská Bystrica, v katastrálnom území Považská 
Bystrica, zapísaných v časti A: Majetková podstata -
Parcely registra 11 C" evidované na katastrálnej mape: 
na LV č. 6584 
- pozemok parc. č. 3700/5 o výmere 18160 m2

, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

na LV č. 9467 
- pozemok parc. č. 6102/31 o výmere 2718 m2

, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

- umiestnenie zariadení objektu č. 626-00- Preložka 
káblového vedenia VN - 22 kV I. č. 132 v križovatke 
pri ČSPHM ESSO stavby 11 Diaľnica D-1 Sverepec - Vrtižer 
I. úsek" 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknuté pozemky 
automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác 
spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, 
vykonávaním opráv a rekonštrukcií zariadení objektu č. 
626-00- Preložka káblového vedenia VN - 22 kV I. č. 132 
v križovatke pri ČSPHM ESSO stavby 11 Diaľnica D-1 
Sverepec - Vrtižer I. úsek" 
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bez súhlasu vlastníka objektu č. 626-00- Preložka 
káblového vedenia VN - 22 kV I. č. 132 v križovatke 
pri ČSPHM ESSO stavby 11Diaľnica D-1 Sverepec - Vrtižer 
I. úsek" neumiestňovať nad objektom a ochranným pásmom 
elektrických vedení a elektroenergetických zariadení 
vyznačenom v geometrickom pláne stavby, konštrukcie 
alebo iné podobné zariadenia, nevysádza ť trvalé 
porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne 
úpravy, nevykonávať činnosti ktoré obmedzujú prístup 
k objektu, rešpektovať pásma ochrany v súlade 
so zákonom č. 251/2012 Z.z. v platnom znení v prospech 
Stredoslovenskej energetiky- Distribúcie, a.s., Žilina 

- v rozsahu dielu č. l o výmere 151 m2
, dielu č. 9 

o výmere 9 m2 a dielu č. 16 o výmere 31 m2
, podľa 

Geometrického plánu č. 2009/2015 na vyznačenie vecného 
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí 
na pozemkoch CKN p.č.971/11, 978/1,2, 3700/5,7,15,17, 
25,44,52, 6102/31,36,64,vyhotoveného dňa 18.09.2015 Ing. 
Igorom Šašinkom, TERRASAT, s.r.o., Záhradná 10, 911 05 
Trenčín, IČO: 36 762 067, úradne overeného Okresným 
úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 18. 
novembra 2015 pod č. 678/2015 

- na dobu neurčitú 
v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena 
-Stredoslovenskej energetiky- Distribúcia, a.s., 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

- za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým 
posudkom č. 311/2016, vyhotoveného znalcom v odbore 
Stavebníctvo, odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľností, 
Pozemné stavby, Ing. Jozefom Zahradníkom, Okružná 
784/28, 058 Ol Poprad vo veci stanovenia všeobecnej 
hodnoty nehnuteľností pre účely stanovenia hodnoty 
vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Považská Bystrica, 
ktorým bola stanovená hodnota jednorazovej odplaty 
za zriadenie vecného bremena vo výške 29,72 EUR/m2

, čo 
je pri výmere 191 m2 náhrada celkom vo výške 5676,52 EUR 
(slovom: päťtisícšesťstosedemdesiatšesť EUR päťdesiatdva 
centov) , ktorú uhradí investor - Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s., Bratislava. 

Hlasovanie poslancov č. 12: ZA: 33 
PROTI: 
ZDRŽAL SA: 
NEHLASOVALI: 3 
POČET POSLANCOV: 45 

Ing. Jaroslav B a š k a, v.r. 
predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Za správnosť výpisu: Mgr. Anna Hájková, 
zapisovateľka Zastupite~tva TSK 



NÁRODNÁ 
DIAĽNI~NÁ ~ 
SPOLOCNOST 

Splnomocniteľ: 

Obchodné meno: 

Sld lo: 

IČO: 

Zápis v obchodnom registri: 

Národná dlafnlcoa spolocnosť, a s 

Oobrav•f..á r••1a 14 

~41 O..t B'c:U'ifava 

S IO\ el .sl< a repJbl.ka 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

35 919 001 

Okresný súd Bratislava l, Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B 

r Zastúpenie- oprávnenie konať v mene Národnej dial'ničnej spoločnosti, a. s.: 

" Priezvisko: 

Meno, titul: 

Funkcia: 

Ďurišin 

Ján, Ing. 

predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ 

Splnomocnenec: 

Priezvisko: 

Meno, titul: 

Dátum narodenia: 

Trvale bytom: 

Varinská 

Marcela, Ing. 

Priezvisko: Dudáš 

Meno, titul: Ladislav, Ing., PhD. 

Funkcia: podpredseda predstavenstva 

Funkcia: vedúci odboru majetkovej prfpravy 

Miesto výkonu práce: Národná dial'ničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Splnomocnitel' zastúpený štatutárnym orgánom Národnej dial'ničnej spoločnosti, a. s. uvedeným v bode VIl. výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sa, Vložka čislo 3518/B udeľuie plnomocenstvo, 
ktorým oprávňuje splnomocnenca konať v mene Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v tomto rozsahu: 

1. Splnomocnenec je oprávnený zastupovať NOS v správnych konaniach v rozsahu zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konani (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnutel'nostl a o zápise vlastnlckych a Iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršfch predpisov a zákona č. 

282/2015 Z. z. o vyvlastňovani pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzeni vlastnickeho práva k nim a o 
zmene a doplneni niektorých zákonov, a to za podmienky, že sa tieto konania týkajú predmetu činnosti 
odboru majetkovej prlpravy NOS. 
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NÁRODNÁ 
DIAťNI~NÁ ~ 
SPOLOCNOST 

Národna d1afntčnli spolocnosf. a s 

Ocllravskt! .. e~t;t 14 

8J 1 04 BnVsla"a 

Sl:- "M.Ska ttp~.<O -~a 

2. Splnomocnenec je oprávnený pre zabezpečenie majetkovoprávnej prlpravy a majetkovoprávneho 
usporiadania dial'nlčných stavieb a rýchlostných ciest v štádiu Ich prlpravy a pre zabezpečenie 

majetkovoprávneho usporiadania stavieb v realizácii a prevádzke, vo veciach, ktoré sa týkajú nim riadeného 
odboru majetkovej prfpravy, v mene NOS: 

2.1 podpisovať všetky zmluvy a dohody, ktorými sa zabezpečuje majetkovoprávna priprava diaľničných 
stav1eb a rýchlostných ciest a maJetkovoprávne usporiadanie stavieb v realizácii t.j. napr. kúpne 
zmluvy a ostatné zmluvy o prevode vlastnfctva alebo správy nehnuteľnosti, zmluvy o uzavret( budúcej 
zmluvy a ostatné zmluvy uzatvárané na uvedený účel podľa všeobecne závazných právnych predp1sov 
(ďalej len "zmluvy"), 

2.2 podpisovať všetky zmluvy, ktorými sa zabezpečuJe majetkovoprávne usporiadanie dial'ničných stavieb 
a rýchlostných ciest v prevádzke, 

2.3 podpisovať návrhy na vklad vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam, ku ktorým má NDS nadobudnúť 
vlastnlcke alebo Iné právo na základe zmlúv uvedených v bode 2.1 a 2.2 tohto bodu, vrátane ostatných 
plsomností súvisiacich s podaným návrhom na vklad vlastnlckeho práva. 

Všetky úkony uvedené v bodoch 2.1 až 2.3 tohto bodu za podmienky, že cena alebo hodnota vecí podl'a 
zmluvy (návrhu na vklad vlastnlckeho práva) nepresiahne čiastku 30.000 € (slovom: trldsaťtislc). 

3. Splnomocnenec je oprávnený podpisovať sprievodné listy, ktorými sa iným právnickým osobám, osobám 
oprávneným na podnikanie alebo fyzickým osobám zasielajú predstavenstvom alebo splnomocnencom 
podplsané právne úkony súvisiace so zabezpečen fm majetkovoprávnej prlpravy, realizácie a prevádzky alebo 
súvisiace s podaným návrhom na vklad vlastnfckeho práva podľa bodu 2.3 tohto plnomocenstva. 

Splnomocnenec nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tohto plnomocenstva na tretie osoby ani na ďalších 
zamestnancov NDS. 

Plnomocenstvo reg. zn. NDS PP/2017 /0059 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu plnomocenstva 
štatutárnym orgánom splnomocnlteľa. Toto plnomocenstvo trvá po dobu výkonu funkcie splnomocnenca, pokiaľ 
predtým nedôjde k jeho zániku, zmene alebo skončen iu pracovného pomeru v NDS. 

v Bratislave, dňa i.a~Lt/!lf. 
Odtlačok pečiatky: 

...................................... .. & .... ~ ........ 
Ing. Ján Ďurišin 

predseda predstaven v a 
generálny riaditeľ 

. ........................ ~: ......... · ~\ .............. . 
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. 

podpredseda predstavenstva 

Splnomocnenie za spoločnosť Národná dial'ničná spoločnosť, a.s. v plnom rozsahu prijlmam . 

.l ; / '( l ':t 
V Bratislave, dňa .. .. ~ ................ .. 

f ' ' 

Ing. Marcela Varinská 

lclcfon +•121 2 5B3 t1 111 
fax • 4? 1 2 (Xl3 ll 706 
web ww.v ocJs~~ ~l< 

bankovo opojenie 
u,,,Crc(J,f Bank CJccnlk·publ:c d f!d .SJo~ak.llt a s 
IJ!Jl>u <.kd /U )ranll\f '~J lJ.ttlk:f 
SWIFT UI 1C'R~~BX 
čtolo ui:IU Sl\30 1111 0000 t)C6b 8Qó !.\Ul 3 
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ICO 3; CJ19 OJ: 
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OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčtyem pravost' podpisu: Ing. Ján Ďurišin, dátum narodenia 
i, 1.č. ~ bytom _ ktorého( ej) totožnosť som 

zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti~ úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo čfslo: l ktorý( á) podpis na listine uznal( a) za svoj vlastný. Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo 

B1atislava dňa 20.3.2017 
······nm~:·Ä~i~~;B?y~;·j·· 

notársky kandidát póvereffiVríotárom 
JUDr. Ruženóu-Bgýé';ovou 

---
1.. 

~ ....... 
\\ 

... ~ t 
OSVEDČENIE •• 

o pravosti podpisu t 
Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedču.j,em pravost' podpisu: Ing. Ladislav Dudáš PhD., dátum (t 
narodenia r.č. , bytom l ktorého( ej) totožnosť som zistil 
(a) zákonným spôsobom. soôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti~ úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo čfslo: ktorý( á) podpis na listine uznal( a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených 
podpisov pridelil podpisu potadové čísl< 

Bwtislava dňa 20.3.2017 

Upozornenie! Notár legalizácioU 
neosvedčuje pravdivosť skutočnost{ 
uvádzaných v ltsline (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 
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(f.lj/) 
SSE .. f11S'I'B8ÍCIA 

Z-0..()()081435/2016 

POVERENIE 

Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a. s., akciová spoločnosť, so sfdlom Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina, ICO 36 442 151, zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žrllna, Oddiel Sa, 
vložka č. 10514/L (ďalej len .,Poverovater'), zastúpená pánom Ing. Františkom Cuprom, MBA, 
predsedom predstavenstva a pánom Ing. Branislavom Kadášom, členom predstavenstva, týmto, 
týmto 

poveruje 

pána Ing. Mgr. Mareka Štrpku, generálneho riaditeľa spoločnosti Stredoslovenská energetika-
Distribúcia, a.s., nar. trvalé bydlisko: 

Na základe tohto udeleného poverenia Je pán Mgr. Ing. Marek Štrpka oprávnený: 

1) na podpisovanie nasledovn9ch dokumentov zaväzulúcich Splnomocnitera jednotlivo do hodnoty 
100.000 EUR: • 

zmiúv o burl~r.k:h kúpnych zmluvách a zmluvách o zriadeni vecného bremena, 
- budťicich n ných zmlúv, 

kúpny~ _ 
zmťťivo z 
náf5nmfčY\' úv, -

- zmlúv o zriadénl predkupného práva, 
- dohOd o náh~ade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade uzatvoreneJ v zmysle § 11 

ods 5, 9 a 12 zákona č. 251/2012 Z z. o energetike a §151o ods 1 Občianskeho zákonnfka, 
- dohôd o urovnanf v zmysle § 585 Občianskeho zákonnfka, 
2) na podpisovanie návrhov na vklad vlastnlckeho práva do katastra nehnutefnostr všetkých zmlúv, 
ktoré tento vklad vyžadujú v zmyste platných právnych predpisov. 

Toto poverenie je platné a účinné od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a môže byť kedykorvek 
odvolané Poverovaterom. 

V Žrline dňa 30. novembra 2016 

Za spoločnosť Stredoslovenská energetika- Distrib\Jcia, a. s 

Ing František čupr, MBA 

predseda predstavenstva 

""' 

Ing. Branislav Kadáš 

člen predstavenstva 

- --· ----- - - -·--- -----------~----~--------·--· 

• Stredoslovenská energetika- DistrlbOcla, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zihna, tel . +421 41 5191111, fax +421 41 519 2575 
IČO· 36442151, IČ DPH SK2022187453, DIČ' 2022187453,1BAN SK44 0200 0000 00214355 0551, BIC SUBASKBX 
Stredoslovenská energetika - Dlslnbúcia, a s , je zaplsaná v Obchodnom regisln Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka čfslo 1 0514/L 
wwwss~-a sk 



Udelené poverenie prijimam v celom rozsahu. Zároveň sa zavazujem predkladať na vyžiadanie informácie 
o činnosti v'ykonanej v mene Poverovateľa a to osobe, ktorá je na to oprávnená. Oprávnenou osobou je Ing. 
František čupr, MBA, predseda predstavenstva. 

Ing Mgr. Marek Strp 
generálny riaditer 

poradové čfslo poverenia: 116-001/2016 

---------------·· ----- -·--· --·· -------------------· ----
• Stredoslovenská energetika- Dlstribú<:ta, a. s., Pn Rajčianke 292718, 010 47 Zihna, tel +421 41 519 1111, fax +421 41 519 2575 

IČO 36 442151 , IČ DPH SK2022187453, DIČ. 2022187453, Čisto účlu 2143550551/0200, BIG SUBASKBX 
Stredoslovenská energetika- OIStnbúcla, a s. je zaplsanä v Obchodnom reg1stn Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka číslo· 10514/l 
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OSVEDČENfE 

o pravosti podpisu 

a pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: ll1g. František Čupr, dátum 
r.č. ~ , bytom , ktorého( ej) totožnosť som 

vtu>nv•m spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti- úradný doklad: Občiansky 
a/alebo člslo: l, ktor)'(á) listmu pt edo mnou vlastnotUčne podpísal(a). Centrálny register 

podpisov pridelil podpisu poradové číslo - ~ ... 

OSVEDČENIE 

o pt avostt podpisu 

osvedčovania pravosti podpisov osvedčujelll pravosť podpisu: Ing. Branislav Kadáš , dátum 
- - - , 1.č. , bytom Č , ktorého( eJ) totožnosť som zistil( a) 

spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad· Občiansky preukaz, 
člslo: EM 529699. ktorý( á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal( a). Centrálny register 
podpisov pridelil podpisu potadové číslo -- --- -- - ·- · - _?b ... 

Žilina dňa 30.11.2016 

lJpo:zornfnie! Notár legalizáctou 
neosvedčuje pravdivosť ~kutočnustí 
Jvádzaných v hstine (§58 ods 4 
llotárskeho ponadku) 



os•tedruJem, 7.~ predložené lls1iM doslovne sllhlasf 

s 01 odloženým originálom (osva~ea'lýl'f< ódplsom}, > 

-t~ . 
skladá sa z ....... listov~), Ida o odple úplny 

(čl~). boli na nej vykonané tieto zmeny, 

doplnky, vsuvky, škrty .. C. ........................... .. 
na hstlne neboli (ixm) vykorlané opravy nezhM 

s predloženou I<S!In~u. ú 
'< l 1//_.Pf /..417 v Lllt.le ur1a .............. .......................................... .. 

Osvedčujem, ža predložená llstma doslovne súhlasi 

s predloženým ori§IR61~ (osvedčeným odpisom), 

skladá sa z -::-:.e.-:: listov ~), Ide o odpi$ úplný 

(CiasiMrrý), boli na nej vykonané tlelo zmeny, --0r:rlnky, vsuvky, škrty ...................................... .. 

na listine neboli (.Q.o.U) vykonané opravy nezhôd 

s predloženou h~tinou. /[(} 11~ t) fi .~ 
V Z. 'll dň f/0, V .<_O ·"~..-Mil .. ~ 

f ne a ".,".~.,"H'-I•UHIUtiiiiOtiiiUfllll/1111 1111/J 
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