
Zmluva 

l. ' ILV•t-j C.· 0(,0/(LJ /U'Jc)') 

~ ZÁPADDS~OV_ENSKÁ „ DISTRIBUCNA 

ZMLUVA O VYKONANÍ PRELOŽKY 
LEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA 

uzatvorená v sú! de s § 45 zákona é. 25112012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v súlade s 269 ods. 2 zákona é. 5131199 1 Zb. Obchodn)í zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďa lej len „zmluva") 

Čís lo zmluvy: 16133 02 1-ZoVP 

uzatvorená medzi zml vnými stranami: 

1. Vlastník elektroe 
Obchodné meno: 

e rget ického za riadenia 

a 

Právna forma: 
Sídlo: 
Reg istrácia: 
I ČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie 
IBAN: 

Zastúpený: 

Kontaktná osoba: 

(ďa lej len „Vlast ík" ) 

Západoslovenská d istribučná, a.s. 
akciová spoločnosť 

Čulenova 6, 8 I 6 47 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Odd iel: Sa, V ložka č. : 3879/B 
36 36 1 5 18 
2022 189048 
SK2022 l 89048 
Tatra banka, a.s. 
SK59 11 000000002626 106826 
Ing. Peter Procházka, vedúci úseku správy energetických zariadení 

Ing. Emil Baxa, vedúci správy energetických zariadení 
Na základe p lnomocenstva zo dňa 13.1.20 15 čís lo 17/A/2014 

Ing. Jozef Hanáček, špecialista správy energetických zariadení, 
telefó n: +42 19057 18232, email : jozef.hanacek@zsdis.sk 

2. Ž iadate!' prelož 
Názov: 

elektroenergetického za riadenia 

Právna forma: 
Sídlo: 
I ČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojeni 
IBAN: 
Zastúpený: 

Kontaktné osoby: 

(ďalej len „Ž iad tel'" ) 

Trenčians ky samosprávny k raj so sídlo m v Tre nč íne 

samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 
36 126 624 
2021613275 
N ie j e p l at i te ľom. 

Štátna pokladnica 
SK 51 8 180 0000 0070 0050 4489 
Ing. Jaros lav Baška, predseda 

Ing. Rastislav Šepták, vedúci odd . investícií, ž ivotného prostredia a územného 
plánovania 
Telefón : 090 1918 174, email : rastislav.septak@tsk.sk 
Mgr. Tibor Gavenda, riaditeľ CSS - DEMY 
Telefón: 09019 18613 , email: tibor.gavenda@ demytrencin.sk 
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Zmluva 

1. Predmet zmluvy 

ÁPADOSLOVENSKÁ 
ISTRIBUČNÁ 

1. Predmetom tejto zmluvy j e úprava práv a povinností zm luvných strán pri realizácii preložky 
elektroenergetického zariadenia vo vlastníctve Vlastn íka, ktorá bude vykonaná v súlade s podmienkami 
dohodnutými medzi zmluvnými stranami v tej to zmluve (ďalej len „Preložka") v nasl ovnom rozsahu: 
1. 1 Pôvodné elektroenergetické zariadenie Vlastníka: 

a) káb lové vedenie NN káb lom typu 2 x A YKY 3x240+ l 20mm2 o dÍžke 95m káblová skriiía SR4 
č.1172, 

1.2 Nové preložené e lektroenergetické zariaden ie Vlastníka: 
a) káblové vedenie NN káblom typu 2 x NA YY-J 4x240mm2o dÍžke 80m a no á káblová skriňa SR4 č. 

1172. 

2. Potrebu Preložky vyvolal Žiadateľ z dôvodu realizácie stavby „Vybudovanie autisti kého centra - 11. etapa, 
ul. Biskupická, Trenčín - SO 08.1 Prekládka di stribučného rozvodu NN" . 

3. Grafické znázornenie Preložky (situácia), t.j. umiestnenie Pôvodného elektroenergetic ého zariadenia V lastníka 
a umiestnenie Nového preloženého elektroenergetického zariadenia Vlastníka v terén tvorí prílohu č. 1. tejto 
zmluvy. Podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy Žiadateľ zabezpečí vypracovanie projektove dokumentácie Preložky. 
Záväzný rozsah Pre ložky bude Vlastníkom potvrdený súhlasom Vlastníka podľa článk II. ods. 1 tejto zm luvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli , že vykonanie Preložky v celom rozsahu zabezpečí Ž iadateľ ako investor Preložky. 
5. Všetky nák lady na Pre ložku je povinný uhradiť (znáša) v plnej výške Žiadateľ. Žia ate!' je zároveň povinný 

uhradiť Vlastníkovi všetky náklady, ktoré Vlastníkovi vzniknú v súvislosti s plnením p vinností Vlastníka podľa 
tejto zm luvy. 

11. Práva a povinnosti zmluvných strán pred začiatkom stavebných prác na Preložke 

1. Ž iadateľ je povinný pre úče ly vykonania Preložky zabezpečiť vypracovanie projektov · dokumentácie Preložky 
v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie a štruktúre spôsobilej na samostat é užívan ie (samostatné 
stavebné objekty, resp. prevádzkové súbory). Žiadateľ je povinný projektovú dokumen áciu Preložky v rámci jej 
spracovania konzultovať s Vlastníkom a predložiť ju Vlastníkovi na konečné schvál nie. Záväzok Žiadateľa 
vypracovať projektovú dokumentáciu sa považuje za splnený dňom jej písomného schválenia Vlastn íkom. 
V prípade rozporu medzi rozsahom Preložky uvedeným v č lánku 1. odsek 1 tejto zml vy a rozsahom Preložky 
uvedeným v projektovej dokumentácii Preložky schválenej Vlastníkom, je pre zm luv1 é strany záväzný rozsah 
Preložky uvedený v projektovej dokumentácii schválenej Vlastníkom. 

2. Ž iadateľ je pov inný: 
a) pri spracovaní projektovej dokumentácie Pre ložky použiť iba mate riály schvále 1é Vlastníkom. Kata lóg 

schválených materiálov Vlastníka je prístupný na webovom sídle Vlastníka : 
http:l!www.::sdis.sklsk/O-spo/ocnosti/lnfor111acie-pre-dodavatelov-1ovarov-s/uzieh-a rac, 

b) konzultovať projektovú dokumentáciu Preložky s Vlastníkom, resp. ním pover nou osobou, v čase jej 
spracovania, 

c) predložiť Vlastníkovi , resp. ním poverenej osobe, na odsúhlasenie všetky stupne p oj ektovej dokumentácie 
Preložky. 

3. Žiadateľ sa zaväzuje v mene Vlastníka požiadať príslušný stavebný úrad o vydan ie územného rozhodnutia, 
stavebného povolenia a/a lebo iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebnéh úradu potrebných pre 
vykonan ie Preložky a rozhodnutia o dočasnom užívaní Nového preloženého e lektro nergetického zariadenia 
Vlastníka na skúšobnú prevádzku a/alebo kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho uží aní Nového preloženého 
e lektroenergetického zariadenia Vlastníka a vykonať v jeho mene všetky právne úk ny súvis iace s vydaním 
takýchto rozhodnutí, povo lení a oznámení. Za týmto účelom V lastník vystaví a doru í Žiadateľovi plnú moc 
podľa vzorn, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a to v termíne podľa č lánku II. ods. 5 t jto zmluvy. 

4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby bol Vlastník v (1zemnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom 
konaní týkajúcom sa Preložky stavebníkom od začiatku až do ukončenia týcl to konaní. Žiadateľ je 
povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by malo za následok zmenu stavebn íka re ložky, t.j . prevod práv 
a povinností Vlastníka ako stavebníka Preložky na inú osobu. V prípade porušen ia pov nnosti uvedenej v tomto 
odseku j e Žiadateľ povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za aždé porušenie 
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Zmluva ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

povinnosti Žiadat ľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zap latiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku 
na základe faktúry vystavenej V lastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý 

5. nárok V lastníka a náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto 
odseku. 

6. Pre potreby územ ého a stavebného konania týkajúceho sa Preložky a za účelom získania práva V lastníka k 
nehnuteľnostiam otknutým Preložkou, ktoré sú vo vlastníctve iných osôb ako je Vlastník, sa Žiadateľ zaväzuje 
v mene Vlastníka na svoj účet zabezpečiť práva Vlastníka k týmto nehnuteľnostiam a to spôsobom uvedeným 
v č lánku II. odse 6 tejto zmluvy. Za týmto úče lom Vlastník vystaví a doruč í Ži adateľovi plnú moc podľa 
vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a to do IO pracovných dní od doručenia zoznamu nehnuteľností 
dotknutých Prelo~ ou obsahujúceho nasledovné údaje o nehnuteľnostiach dotknutých Preložkou: 

(i) v prípa e pozemkov s určen ím ich parcelných č ísel , druhu pozemku a ich výmery v m2
, 

( ii ) v prípa e stavieb s určením ich súpisného čís la a orientačného čís la (ak sú stavby týmito č ís lami 
označe é) a pozemkov, na ktorých sú postavené s určením ich parcelných čísel, druhu pozemku a jeho 
výmer v m2 

(iii) v prípa e nebytových priesto rov s označením nebytového priestoru, stavby, v ktorej sa nebytový 
priesto nachádza a pozemkov, na ktorých je umiestnená stavba, v ktorej sa nachádzaj ú nebytové 
pri es to 

a čísla listu v las níctva, a lebo iného relevantného právneho dokumentu, na ktorom sú tieto nehnuteľnosti 

zapísané a s určen m príslušného správneho orgánu, ktorý zabezpečuje ich evidenciu . 
7. Žiadateľ j e pov nný zabezpečiť Vlastníkovi práva k nehnuteľnostiam podľa predchádzajúceho odseku 

nasledovne: 
a) V prípade, ak ·e predmetom Preložky transformačná stanica, ktorá bude v rámci Preložky preložená na iný 

pozemok, j e iadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi vlastnícke právo k časti tohto pozemku vo výmere, 
ktorá zodpove á j eho zastavaniu transformačnou stanicou, j ej súčasťami a príslušenstvom . V prípade, ak j e 
pozemok, na ' torý bude v rámci Preložky preložená transformačná stanica vo vlastn íctve Žiadateľa alebo 
v prípade súh asu vlastníka pozemku, na ktorý bude v rámci Preložky preložená transformačná stanica 
s bezodplatný prevodom časti tohto pozemku vo výmere, ktorá zodpovedá jeho zastavaniu transformačnou 
stanicou, jej s časťami a príslušenstvom, je Žiadateľ povinný zabezpeč iť Vlastníkovi vlastnícke právo k časti 
tohto pozem u vo výmere, ktorá zodpovedá jeho zastavaniu transformačnou stanicou, jej súčasťam i 

a príslušenstv m uzatvorením zmluvy o bezodplatnom prevode takej to časti pozemku. V prípade, ak 
pozemok, na torý bude v rámci Preložky preložená transformačná stanica nie je vo vlastníctve Žiadateľa 
a v prípade n súhlasu vlastníka pozemku, na ktorý bude v rámci Preložky preložená transformačná stanica 
s bezodplatný prevodom časti tohto pozemku vo výmere, ktorá zodpovedá jeho zastavaniu transformačnou 
stanicou, jej s časťami a príslušenstvom, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi v lastnícke právo k časti 
tohto pozem u vo výmere, ktorá zodpovedá j eho zastavani u transformačnou stanicou, jej súčasťam i 

a príslušenstv m uzatvorením zmluvy o odplatnom prevode takej to časti pozemku v prospech Vlastn íka 
medzi vlastní om pozemku ako predávajúcim, Žiadateľom ako investorom Preložky a p latiteľom kúpnej 
ceny pozemk a Vlastníkom ako kupujúcim . Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením vlastníckeho práva 
k pozemku v prospech Vlastn íka (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzatvorením 
príslušnej zm uvy, správne poplatky, úhrada kúpnej ceny a iné náklady s tým súvisiace) tvoria náklady na 
Preložku, kto1 é v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ich náhradu Vlastníkom. 

b) V ostatných p ·ípadoch s výnimkou pozemkov KN „[ • ]" s parcelným číslom č. [ • ],[ • ],[• ],[• ]nachádzajúcich 
sa v katastrál 1om území [ •] (ďal ej „Iné Pozemky") j e Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi práva 
zodpovedajúc vecnému bremenu viaznucemu na nehnuteľnostiach, na ktorých bude vykonaná Pre ložka, 
spočívajúce práve Vlastníka stavať (um iestniť) a prevádzkovať Nové preložené elektroenergetické 
zariadenie V astníka na týchto nehnuteľnostiach a práve vstupu, prechodu a prejazdu za tým úče l om. 

V prípade, ak je nehnuteľnosť, na ktorú bude v rámci Preložky preložené Nové preložené elektroenergetické 
zariadenie Vl stníka vo vlastníctve Ž iadateľa alebo v prípade súhlasu vlastníka nehnuteľnosti , na ktorú bude 
v rámci Pre l žky preložené Nové preložené elektroenergetické zariadenie Vlastníka, je Žiadateľ povinný 
zabezpeč iť V astníkovi práva zodpovedajúce vecnému bremenu v iaznucemu na nehnuteľnostiach, na ktorých 
bude vykona á Preložka, uzatvorením zm luvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena. V prípade, ak 
nehnuteľnosť na ktorú bude v rámci Preložky preložené Nové preložené elektroenergetické zariadenie 
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Zmluva Z'PADOSLOVENSKÁ 
ISTRIBUČNÁ 

Vlastníka nie j e vo vlastníctve Žiadateľa a v prípade nesúhlasu vlastníka nehn teľnosti, na ktorú bude 
v rámci Preložky preložené Nové preložené e lektroenergetické zariadenie lastníka s bezodplatným 
zriadením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, j e Žiadateľ povinný zabe pečiť Vlastníkovi práva 
zodpovedajúce vecnému bremenu uzatvorením zmluvy o odplatnom zriadení vec ého bremena v prospech 
Vlastníka medzi vlastníkom nehnuteľnost i ako povinným z vecného bremena, Ži dateľom ako investoro m 
Preložky a platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena a Vlastníkom ak oprávneným z vecného 
bremena. Rozsah vecného bremena musí byť určený na základe geometrického plá u na zameranie vecného 
bremena. Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením práva zodpovedajúceho vec ému bremenu v prospech 
Vlastníka (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzatvorením lúv o zriadení vecného 
bremena, správne poplatky, úhrada odplaty za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a iné 
náklady s tým súvisiace) tvoria náklady na Preložku, ktoré v celej výške znáša Ž i dateľ bez nároku na ich 
náhradu Vlastníkom. 

c) V prípade Iných Pozemkov j e Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi práva zodpovedajúce vecnému 
bremenu viaznucemu na nehnuteľnosti ach , na ktorých bude vykonaná Prelo ka, spočívajúce v práve 
Vlastníka stavať (umiestniť) a prevádzkovať Nové preložené elektroenergetické zariadenie Vlastníka na 
týchto nehnuteľnostiach a práve vstupu, prechodu a prejazdu za tým účelom , a to na ledovne: 
(i) Pred začiatkom stavebných prác na Pre ložke: 

V prípade, ak je nehnuteľnosť, na ktorú bude v rámci Preložky pre ožené Nové preložené 
elektroenergetické zariadenie Vlastníka vo vlastníctve Žiadateľa alebo v p ípade súhlasu vlastníka 
nehnuteľnosti, na ktorú bude v rámci Preložky preložené Nové preložené elek roenergetické zariadenie 
Vlastníka, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi práva zodpoveda úce vecnému bremenu 
viaznucemu na nehnuteľnostiach, na ktorých bude vykonaná Preložka, uzatv rením zmluvy o budúcej 
zmluve o bezodplatnom zriadení vecného bremena medzi vlastníkom neh utel'nosti ako budúcim 
povinným z vecného bremena a Vlastníkom ako budúcim oprávneným z vecnéh bremena. V prípade, ak 
k nehnuteľnosť, na ktorú bude v rámci Pre ložky preložené Nové preložené elek roenergetické zariadenie 
Vlastníka nie j e vo vlastníc tve Žiadateľa a v prípade nesúhlasu vlastníka neh1 uteľnosti , na ktorú bude 
v rámci Pre ložky pre ložené Nové preložené elektroenergetické zariadenie lastníka s bezodplatným 
zriadením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, j e Žiadateľ povinný zab pečiť Vlastníkovi práva 
zodpovedajúce vecnému bremenu uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o od latnom zriadení vecného 
bremena v prospech Vlastníka medzi vlastn íkom nehnuteľnosti ako budúci 11 povinným z vecného 
bremena, Žiadateľom ako investorom Preložky a budúcim platiteľom odpla za zriadenie vecného 
bremena a Vlastníkom ako budúcim oprávneným z vecného bremena. Rozsah v ného bremena musí byť 
určený na zák lade geometrického plánu na zameranie vecného bremena. Nákl dy Žiadate ľa spoj ené so 
zabezpečením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech Vlastní a podľa tohto bodu (i) 
(tvoria náklady na Preložku, ktoré v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ie náhradu Vlastníkom. 

(ii ) Pred uvedením Nov · ch reložen ' ch elektroener etick ' ch zariadení Vlastníka do revádzk : 
V prípade, ak j e nehnuteľnosť, na ktorú bude v rámci Preložky prel žené Nové pre ložené 
e lektroenergetické zariadenie Vlastníka vo vlastníctve Žiadateľa alebo v p ípade súhlasu v lastníka 
nehnuteľnosti , na ktorú bude v rámci Preložky preložené Nové preložené elek roenergetické zariadenie 
Vlastníka, j e Ž iadateľ povinný zabezpeč iť Vlastníkovi práva zodpovedaj ' ce vecnému bremenu 
viaznucemu na nehnuteľnostiach , na ktorých bude vykonaná Preložka uzatvorením zmluvy 
o bezodplatnom zriadení vecného bremena medzi vlastníkom nehnuteľnosti a o povinným z vecného 
bremena a Vlastníkom ako oprávneným z vecného bremena. V prípade, ak neht uteľnosť, na ktorú bude 
v rámci Preložky preložené Nové pre ložené elektroenergetické zariadenie Vlast íka nie je vo vlastn íctve 
Ž iadateľa a v prípade nesúhlasu vlastn íka nehnuteľnost i , na ktorú bude v rámci re ložky preložené Nové 
preložené e lektroenergetické zariadenie Vlastníka s bezodpl atným zriadením práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu, je Žiadateľ povinný zabezpeč iť Vlastníkovi práva zodpove júce vecnému bremenu 
uzatvorením zmluvy o odplatnom zriadení vecného bremena v prospech Vla níka medzi v lastníkom 
nehnuteľnosti ako povinným z vecného bremena, Žiadateľom ako investoro Preložky a platite ľom 
odplaty za zriadenie vecného bremena a Vlastníkom ako oprávneným z ve ného bremena. Rozsah 
vecného bremena musí byť určený na základe geometrického plánu na zame anie vecného bremena. 
Náklady Ž iadateľa spojené so zabezpečením práva zodpovedajúceho vecnému br menu v prospech 
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Vlastníka ( hotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzatvorením zm lúv o zriadení vecného 
bremena, s rávne poplatky, úhrada odplaty za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a iné 
náklady s t m súv isiace) tvoria náklady na Preložku, ktoré v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ich 
náhradu Vl stníkom. 

8. Povinnosti uto ené v 
a) článku II. o sek 6 písm. a) tejto zmluvy sa považujú za splnené dňom doručenia potvrdeného výpisu listu 

vlastníctva, na ktorom bude Vlastník uvedený ako výlučný vlastník pozemku bez tiarch a poznámok, 
a v ktorom bude pozemok evidovaný ako „zastavaná plocha a nádvorie" alebo „ostatná plocha", 
a originálo darovacích zmlúv alebo kúpnych zmlúv v prospech tretej osoby (Vlastníka) uzatvorených za 
účelom zís ania vlastníckeho práva k pozemkom dotknutým Preložkou. 

b) č lánku II . dsek 6 písm. b) tej to zmluvy sa považujú za splnené dňom doručenia potvrdených výpisov 
listov vlas níctva všetkých nehnuteľností dotknutých Preložkou, na ktorých bude zapísané právo 
zodpoveda úce vecnému bremenu v prospech Vlastníka a orig inálov zmlúv o zriadení vecného bremena 
a zmlúv o riadení vecného bremena v prospech tretej osoby (V lastníka) uzatvorených za úče lom získania 
práv zodpo edajúcich vecnému bremenu k nehnuteľnostiam dotknutým Preložkou. 

c) článku II. dsek 6 písm. c) bod (i) tejto zmluvy sa považujú za splnené dňom doručenia originálov 
všetkých lúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a všetkých zmlúv o budúcej zmluve 
o zriadení ecného bremena v prospech tretej osoby (V lastníka) uzatvorených za úče lom získania práv 
zodpoveda. úc ich vecnému bremenu k všetkým nehnuteľnostiam dotknutým Preložkou. 

d) článku II . dsek 6 písm. c) bod (ii) tejto zmluvy sa považujú za sp lnené dňom doručenia potvrdených 
výpisov lis ov vlastníctva všetkých nehnuteľností dotknutých Preložkou, na ktorých bude zapísané právo 
zodpoveda úce vecnému bremenu v prospech Vlastníka a originálov zmlúv o zriadení vecného bremena 
a zm lúv o riadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Vlastníka) uzatvorených za účelom získania 
práv zodp vedajúcich vecnému bremenu k nehnuteľnostiam dotknutým Preložkou. 

9. Za účelom sp nenia záväzkov Žiadateľa uvedených v č lánku II. odsek 5 a odsek 6 tej to zmluvy poskytne 
Vlastník Žiad teľovi vzor darovacej zmluvy, kúpnej zmluvy v prospech tretej osoby, zm luvy o budúcej 
zmluve o zria ení vecného bremena, zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej 
osoby, zmluv o zriadení vecného bremena a zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, 
ktoré j e Ž iada e l' pri plnení svojich záväzkov uvedených v č lánku II. odsek 5 a odsek 6 tejto zm luvy povinný 
použiť. V príp de výhrady vlastníka nehnuteľnosti , ktorá je predmetom vyššie uvedených vzorových zmlúv, 
k ich zneniu, krem výšky kúpnej ceny, alebo odplaty za zriaden ie vecného bremena, a lebo inej odplaty, je 
Žiadateľ povi ný každú takúto výhradu vopred prekonzultovať a odsúhlas iť s V lastníkom. V prípade 
porušenia pov nnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo 
výške 3000 e r za každé porušenie povinnosti Žiadate ľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ j e povinný 
zaplatiť zmlu nú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastn íkom. Zaplatením 
zmluvnej pok ty podľa to hto odseku nie j e dotknutý nárok V lastníka na náhradu škody, ktorá Vlastn íkovi 
vznikne poruš ním povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. 

1 O. Žiadateľ j e o rávnený začať stavebné práce na Preložke až odo dňa doručenia písomného potvrdenia 
Vlastn íka pot rdzujúceho prijatie nas ledovnej dokumentácie a dokladov: 
a) Projektov · dokumentácia Pre ložky pre stavebné povolenie v počte 2 ks potvrdená stavebným úradom 

(originál, lebo úradne osvedčená kópia), 

b) Projektov dokumentácia Preložky vypracovanú podľa článku II. ods. 1 tejto zmluvy v počte 2 ks 
potvrdenú akred itovaným subjektom (osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii), 

c) Územné ozhodnutie a stavebné povolenie pre stavbu Preložky, v ktorom j e ako stavebník uvedený 
Vlastník vyznačenou právoplatnosťou prís lušným stavebným úradom (originál, alebo úradne osvedčená 

kópia) al lebo iné rozhodnutia a oznámenia príslušného stavebného úradu potrebné pre vykonanie 
Preložky originál, a lebo úradne osvedčená kópia), 

d) Kópie vyjadrení príslušných organizáci í k existencii inžinierskych sietí (potvrdená situác ia + vyjadrenia), 

e) Kópie v jadrení zainteresovaných orgánov a organizácií, vyplývaj úcich z územného rozhodnutia, 
stavebné! o povo len ia a/a lebo iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úradu vo veci 
Preložky, 
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t) Doklady majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností dotknutých Preložk u podľa článku II. odsek 
7 písm. a) b) a c) tejto zmluvy, 

g) V prípade, ak je súčasťou projektovej dokumentácie vy hradené technické e le trické zariadenie skupiny 
A, je potrebné doložiť originál odborného stanoviska k dokumentác ii, ktorým a posudzuje konštrukčná 

dokumentácia, vydaného akreditovaným subjektom v zmys le § 5 odsek a odsek 4 Vyhlášky 
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 . z. , ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickým zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, e lektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariad nia , ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia. Ak sú predmetom len rozvody na napäťo ej úrovni NN, odborné 
stanovisko akreditovaného subjektu nie je potrebné. 

11. Ak Ži adateľ začne stavebné práce na Preložke pred dňom doručenia písomn · o potvrdenia Vlastníka 
potvrdzujúceho prijatie dokumentácie a dokladov uvedených v č lánku II. odsek 9 ej to zmluvy, je Žiadateľ 
povinný zap l at i ť V lastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 30.000 eur. Žiadateľ je ovinný zap latiť zmluvnú 
pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatení zm luvnej pokuty podľa 
tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá V lastní ovi vznikne porušením 
povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. Zaplatením zm luvnej pokuty podľa toht odseku nie je dotknutá 
povinnosť Žiadateľa stavebné práce na Preložke okamži te ukončiť a uv iesť dotknuté nehnuteľnosti 
a e lektroenergetické zariadenia Vlastníka do pôvodného stavu. 

12. V lastník písomne potvrdí prijatie dokumentácia a dokladov uvedených v článku 1. odsek 9 tej to zmluvy 
a písomné potvrdenie odošle Žiadateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však o 5 pracovných dní odo 
dňa doručenia posledného z nich Žiadateľom V lastníkovi. 

13. Žiadateľ je povinný doručiť Vlastníkovi dokumentáciu a do klady uvedené v článk II. odsek 9 tej to zmluvy 
na raz (v jednom balíku) minimálne 30 kalendárnych dní pred začiatkom stav bných prác na Pre ložke 
naj neskôr však v lehote 3 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

14. Ak Žiadateľ v lehote 3 rokov odo dňa úč innosti tejto zmluvy nedoručí Vlastník vi všetku dokumentác iu 
a doklady uvedené v č lánku II. odsek 9 tejto zmluvy, porušenie tej to povinnost i i adateľa sa považuje za 
podstatné porušenie tej to zmluvy a Vlastník je oprávnený od tejto zmluvy odstú i ť . V prípade, ak dôjde 
k zániku zmluvy odstúpením od zmluvy podľa tohto odseku j e Žiadateľ povinný nal radiť Vlastníkovi všetky 
náklady, ktoré Vlastníkovi vznikli do dňa zániku tejto Zm luvy. V prípade, ak dôjde k zániku zmluvy 
odstúpením od zmluvy podľa to hto odseku, pričom Žiadateľ sp lnil povinnosti uve ené v článku II. odsek 6 
a odsek 7 tejto zmluvy aj či astkovo, ktorákoľvek zo zmluvných strán resp. vlastní dotknutej nehnuteľnosti 
má nárok od darovacích zm lúv a kúpnych zmlúv v prospech tretej osoby, ktorých predmetom sú pozemky 
a zmlúv o zriadení vecných bremien a zmlúv o zriadení vecných bremien v prospe h tretej osoby odstúpiť, 

pri čom Vlastn ík sa zaväzuje do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia odst · penia poskytnúť všetku 
potrebnú súč innosť nevyhnutnú na povolenie vkladu resp. záznam u prís lušr ým Okresným úradom 
v dôs ledku j ednostranného odstúpen ia od zmluvy (napr. uzatvorenie dohody nevyhn 1tnej na zápis). 

III . Vykona nie Pr eložky 

1. Žiadateľ je povinný vykonať Preložku podľa V lastníkom odsúhlasenej realizačnej ·ojektovej dokumentácie 
a v súlade s územným rozhodnutím, stavebný m povolením a/alebo iným i rozho nutiami a oznámeniami 
príslušného stavebného úradu. Žiadateľ j e pri vykonávaní Pre ložky povinný splniť v etky povinnost i uložené 
stavebným úradom v územnom rozhodnutí, s tavebno m povolení a/a lebo in ch jeho rozhodnutiach 
a oznámeniach. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ži dateľ povinný zaplatiť 
Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Ži ateľa uvedenej v to mto 
odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na zá lade faktúry vystavenej 
Vlastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie j e dotknutý nár k Vlastníka na náhradu 
škody, ktorá Vlastníkov i vznikne porušením povinnost i Ž iadateľa podľa tohto odsek r. 
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1. Žiadateľ je po inný vykonať Preložku podľa Vlastníkom odsúhlasenej realizačnej projektovej dokumentácie 
a v súlade s ú emným rozhodnutím, stavebným povolením a/alebo inými rozhodnutiam i a oznámen iami 
príslušného sta ebného úradu. Žiadateľ je pri vykonávaní Preložky povinný sp l niť všetky povinnosti uložené 
stavebným úr dom v územnom rozhodnutí, stavebnom povolení a/a lebo iných jeho rozhodnutiach 
a oznámeniach V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zap latiť 
Vlastníkovi z luvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto 
odseku. Ž iada eľ j e povinný zap l atiť zm luvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej 
Vlastníkom. Z platením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu 
škody, ktorá V astníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. 

2. Vykonanie Pr ložky v celom rozsahu zabezpečí Žiadateľ ako investor Preložky prostredníctvom Žiadateľom 
vybratého zho oviteľa (ďalej len „Zhotovitel'"). Žiadateľ j e povinný osobu Zhotoviteľa oznámiť Vlastníkovi 
pred začatím avebných prác na Preložke. Zmenu v osobe Zhotoviteľa je Žiadateľ povinný ihneď oznám iť 
Vlastníkovi. ž adateľ berie na vedomie, že porušenie uvedených povinností je podstatným porušením tejto 
zmluvy a Vlas nik má právo od tejto zmluvy okamžite odstúpiť. 

3. Žiadateľ je po inný zabezpečiť, aby bola Pre ložka vykonaná výlučne osobami so zodpovedajúcou odbornou 
spôsobilosťou. Za tým účelom je Žiadateľ povinný pred začatím stavebných prác na Preložke predložiť 
Vlastníkovi o ginál, alebo úradne osvedčenú kópiu oprávnen ia (osvedčenia) týchto osôb na práce spojené 
s vykonaním reložky. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zap latiť 
Vlastníkovi z luvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto 
odseku. Žiada el' je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej 
Vlastníkom. aplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu 
škody, ktorá lastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. 

4. Žiadateľ je ovinný pri vykonávaní Preložky použiť iba materiály schválené Vlastníkom. Katalóg 
schválených 1 ateriálov Vlastníka je uverejnený na internetovej adrese Vlastníka: 
htt ://www.zs is.sk/sk/0-s olocnosti/ Informacie- re-dodavatelov-tovarov-sluzieb-a- rac 
V prípade por šenia povinnosti uvedenej v tomto odseku j e Žiadateľ povinný zaplatiť Vlastn íkovi zmluvnú 
pokutu vo vý ke 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je 
povinný zapla iť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatením 
zm luvnej pok ty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi 
vzn ikne poruš ním povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. 

5. Žiadateľ je p vinný umožniť Vlastníkovi kontro lu vykonávania Preložky. V prípade, ak v ďal šej stavebnej 
etape budú ni ktoré časti Nového preloženého elektroenergetického zariadenia zakryté, zabudované, alebo 
bude inak zne ožnená bezprostredná kontrola ich zhotovenia, je Žiadateľ povinný písomne vyzvať Vlastníka 
najneskôr 5 racovných dni vopred na ich kontro lu. Výs ledok kontro ly je Žiadateľ povinný zapísať do 
stavebného d nníka a zástupcovia oboch zmluvných strán ho potvrdia svoj imi podpismi. V prípade, 
nesplnenia te to povinnosti zo strany Žiadateľa, má Vlastník právo na dodatočnú kontrolu vykonaných 
stavebných p ác, pričom všetky náklady spojené s takouto kontrolou znáša Ž iadateľ. Do doby vykonania 
dodatočnej k ntroly Vlastníkom Žiadateľ nie je oprávnený pokračovať vo vykonávaní stavebných prác na 
Preložke. 

6 . Za dodržiava ie právnych predpisov, technických noriem, a povinnosti uložených orgánmi verej nej moci 
v súvislosti s konaním Preložky počas vykonávania Preložky zodpovedá Žiadateľ. Ž iadateľ je povinný 
počas vykon vania Preložky pod alebo v blízkosti e lektroenergetických zariadení Vlastníka dodržiavať 
prevádzkové redpisy a pokyny Vlastníka. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Vlastníkovi 
a/alebo tretím osobám počas vykonávania Preložky. 

7. Žiadateľ je p v inný počas vykonávania Preložky viesť stavebný denník, do ktorého musia byť zapísané 
všetky skuto nosti súvisiace s vykonávaním Preložky. Stavebný denník musí byť Vlastníkovi a ním 
poverenej os be trvale prístupný tak, aby Vlastník a ním poverená osoba doň moholi kedykoľvek nah l iadnuť 

a rob iť si zn ho výpisy odpisy alebo kópie. Žiadateľ j e povinný s l edovať obsah stavebného denníka a k 
zápisom príp 'ať svoj e stanovisko. 
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8 . Žiadateľ je povinný počas vykonávania Preložky na svoje náklady zhromažďovať, usk ladňovať a likvidovať 
odpady, ktoré vzniknú pri vykonávaní Preložky v súlade s platným i právnymi pred ismi. Žiadateľ je povinný 
materiá l demontovaný pri vykonávané Preložky umiestniť na skládky a/a lebo do erných dvorov určených 
Vlastníkom. Vlastníkom mate riálu demontovaného pri vykonávaní Preložky je Vla tník. V prípade materiálu 
demontovaného pri vykonávaní Preložky, za ktorý patrí Vlastn íkovi odplata vyp ácaná prevádzkovateľom 
skládky a/alebo zberného d vora, je Žiadateľ povinný zabezpečiť uloženie takéh to materiá lu na skládky 
a/alebo do zberného dvora v mene Vlastníka s uvedením bankového spojenia Vl stníka uvedeného v tejto 
zmluve, na ktoré je prevádzkovateľ skládky a/alebo zberného dvora povinný u 1radiť odplatu za takýto 
materiá l. 

9. Doklady o množstve a spôsobe likv idácie odpadov vzniknutých počas vykonáva ia Preložky (napr. vážne 
lístky) je Žiadateľ pov inný predložiť V lastníkovi v lehote 1 O pracovných dní d ukončenia demontáže 
Pôvodného ektroenergetického zariadenia Vlastníka. V prípade porušenia povi ností uvedenej v tomto 
odseku je Žiadateľ povinný zap l atiť Vlastn íkov i zmluvnú pokutu vo výške 35 eu · za každý aj začatý deň 
omeškania Žiadateľa s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zap lati ť zml vnú pokutu podľa tohto 
odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty odľa tohto odseku nie je 
dotknutý nárok V lastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne poruše ím povinnosti Žiadateľa 
podľa tohto odseku. 

1 O. V prípade ak počas vykonávania Preložky vznikne potreba prerušení distribúcie e lektriny 
elektroenergetickými zariadeniami Vlastníka (zabezpečenia beznapäťového st vu elektroenergetických 
zariadení V lastníka), j e Žiadateľ povinný písomne požiadať Vlastn íka o zabezpeče ie prerušenia distribúcie 
e lektriny e lektroenergetickými zariadeniami V lastníka (zabezpečenie beznapäťového stavu 
e lektroenergetických zariaden í Vlastn íka) v lehote najmenej 30 ka lendárnych dní red požadovaným di1om 
zabezpečenia prerušenia distribúcie e lektriny e lektroenergetickým i zariadeniami V lastníka (zabezpečenia 
beznapäťového stavu e lektroenergetických zariadení Vlastníka) s určením č su začiatku prerušenia 
distribúcie e lektriny e lektroenergetickými zariadeniami Vlastníka (zabezpečen a beznapäťového stavu 
elektroenergetických zariadení Vlastníka) a doby trvania prerušenia distribúcie e lektriny 
e lektroenergetickými zariadeniami V lastníka (zabezpečenia beznapäťového st u e lektroenergetických 
zariadení Vlastníka). V prípade porušenia pov inností Žiadateľa uvedených v to to odseku je Vlastn ík 
oprávnený žiadosť Ž iadateľa odmietnuť. Ž iadate ľ j e povinný uhradiť V lastníko i všetky náklady, ktoré 
Vlastníkovi v súvislosti so zabezpečen ím prerušenia distribúcie e lektriny e lektroen rgetickými zariadeniami 
V lastníka (zabezpečením beznapäťového stavu e lektroenergetických zariadení Vlast íka) vzniknú . 

11 . Žiadateľ j e povinný zhotoviť Nové pre ložené e lektroenergetické zariadenie Vlastn ka a doruči ť Vlastníkovi 
dokumentáciu a doklady uvedené č lánku V. ods. 1 tejto zmluvy najneskôr do 365 a lendárnych dní odo dňa 
doručenia písomného potvrdenia Vlastníka podľa č l ánku II. odsek 11 tejto zmluvy otvrdzujúceho doručenie 
dokumentácie a dokladov uvedených v č l ánku II. odsek 9 tejto zmluvy Vlastn ík i. Porušenie povinnosti 
Žiadateľa uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluv) a Vlastn ík je oprávnený 
od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade, ak dôjde k zániku zmluvy odstúpením od zmlu y podľa tohto odseku j e 
Žiadateľ povinný nahradiť Vlastn íkovi všetky náklady, ktoré Vlastníkovi vznikli do i\a zániku tejto Zmluvy. 

12. V prípade zániku tejto zmluvy podľa č l ánku III. odsek 11 tej to zmluvy, j e Ž iadate ľ ovinný odstrániť všetky 
stavebné práce vykonané Žiadateľom v súvis losti s vykonaním Preložky, a to najneskôr v lehote 30 
kalendárnych dní odo d1'ía zániku tej to zmluvy podľa tohto odseku. V prípade omeš nia Žiadateľa s plnením 
tejto povinnosti j e Žiadate ľ povinný zap latiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výšk 30.000 eur. Žiadateľ je 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na zák lade faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatením 
zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie j e dotknutý nárok V lastníka na náhradu kody, ktorá Vlastníkovi 
vzni kne porušením povinnosti Žiadateľa pod ľa to hto odseku. 

13. Žiadateľ je oprávnený začať stavebné práce (búrac ie práce) na Pôvodnom e lektr energetickom zariadení 
Vlastníka až po uvedení Nového pre loženého e lektroenergetického zariadenia d prevádzky podľa tej to 
zmluvy. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku j e Žiadate ľ povi rný zap lati ť Vlastníkovi 
zmluvnú pokutu vo výške 30.000 eur. Žiadateľ j e povinný zaplat iť zmluvnú pokut podľa tohto odseku na 
základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie j e dotknutý 
nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnos i Ž iadate ľa podľa tohto 
odseku. 
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14. Žiadateľ je po inný odstrániť Pôvodné elektroenergetické zariadenie Vlastníka do 30 kalendárnych dní odo 
dňa uvedenia ového preloženého elektroenergetického zariadenia do prevádzky v súlade s touto zmluvou. 
V prípade por šenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zap l atiť Vlastníkovi zmluvnú 
pokutu vo vý ke 300 eur za každý deň omeškania Žiadateľa s plnením povinnosti podľa tohto odseku. 
Žiadateľ je po inný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. 
Zaplatením zn luvnej pokuty podľa tohto odseku n ie j e dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá 
Vlastníkovi v ikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. 

V. Záruka za ak st' Preložky 

1. Žiadateľ posk tuje Vlastníkovi záruku za akosť Preložky, a to 
a) po dobu 6 mes iacov na technolog ické zariadenia Nového preloženého elekroenergetického zariadenia 

Vlastníka 
b) po dobu O mes iacov na stavebné časti a práce Nového preloženého elekroenergetického zariadenia 

Vlastníka. 
2. Záručná doba ačína plynúť dňom vydania Potvrdenia podľa článku V. odsek 2 tejto zmluvy. 

Vl. Uvedenie No ého preloženého elektroenergetického zariadenia Vlastníka do prevádzky 

1. Po zhotovení Nového preloženého elektroenergetického zariadenia Vlastníka je Žiadateľ povinný odovzdať 
Vlastníkovi n sledovnú dokumentáciu a doklady: 
a) Zápisn ca o odovzdaní a prevzatí Nového preloženého e lektroenergetického zariadenia Vlastníka 

v prípa e, ak vykonaním Preložky Žiadateľ poveri l tretiu osobu ako jej zhotoviteľa (úradne osvedčená 
kópia). 

b) Dokla y majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností dotknutých Preložkou podľa čl ánku II. 
odsek písm. d) tejto zmluvy, 

c) Ko lau ačné rozhodnut ie Nového preloženého elektroenerget ického zariadenia Vlastníka 
s vyzn čenou právop latnosťou príslušným stavebným úradom, ak sa Nové preložené 
e lektro nergetické zariadenie V lastníka kolauduje v zmysle prís lušných právnych predpisov alebo na 
základ rozhodnutia príslušného stavebného úradu (originál a lebo úradne osvedčená kópia), 

d) Osved enie o úradnej skúške pre vyhradené technické zariadenia skupiny A vykonanej akreditovaným 
subjek om podľa § 12 Vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repub liky 
č. 508/ 009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
prac1 technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustano ujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariaden ia (orig inál alebo 
úradne osvedčená kópia). 

e) Zázna o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického alebo tlakového alebo 
zdvíha ieho alebo plynového zariadenia vykonanej podľa § 13 Vyh lášky Ministerstva práce 
sociál ych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaiste ie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
e lektri kými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhra ené technické zariadenia (orig inál a lebo úradne osvedčená kópia). 

t) Techn cká dokumentácia použitých zariadení - typové skúšky, návody a prevádzkové predpisy na 
obsluh a údržbu dodaných zariadení v s lovenskom alebo českom jazyku a podklady pre doplnenie 
miestn ch prevádzkových predpisov. 

g) Dokla y o kontro le prác, ktoré bo li počas rea lizácie preložky zakryté alebo sa sta li neprístupnými 
(fotok pia listu zo stavebného denníka) . 

h) Plán s utočného vyhotovenia (projektová dokumentácia overená zhotoviteľom) (originál a lebo úradne 
osved ená kópia), 

i) Poreal začné geodetické zameranie spracované oprávnenou osobou vo formáte dgn - 1 x v papierovej 
forme, 1 x v digitá lnej forme. 
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2. Žiadateľ je povinný najskôr spoločne s doručením dokumentácie a dokladov uvede ých v článku V. odsek 1 
tejto zmluvy, najneskôr však do 5 pracovných dní od doručenia dokumentáci a dokladov uvedených 
v článku V. odsek 1 tejto zm luvy písomne oznámiť Vlastníkovi presný termí , kedy Žiadateľ umožní 
Vlastníkovi obhliadku Nového pre loženého elektroenergetického zariadenia lastníka a kontrolu j eho 
vyhotovenia v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, ktorý nesmie byť eskôr ako IO pracovných 
dní odo dňa doručenia dokumentácie a dokladov uvedených v článku V. odsek l ej to zmluvy Vlastníkovi. 
V prípade, ak bude Nové pre ložené e lektroenergetické zariadenie Vlastn ka zhotovené v súlade 
s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, V lastn ík túto skutočnosť Ž iadateľov i p somne potvrdí (ďa lej len 
„Potvrdenie"). V lastník odošle písomné potvrdenie Žiadateľovi najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 
vykonania obhliadky Nového preloženého e lektroenergetického zar iadenia Vlastn ka Vlastníkom. V lastn ík 
Potvrdením zároveň potvrdí prevzatie dokumentácie a dokladov uvedených v lánku V. odsek l tejto 
zmluvy. V prípade, ak nebude Nové preložené e lektroenergetické zariade ie zhotovené v súlade 
s podmienkami uvedenými v tej to zmluve alebo Žiadateľ nedoručí Vlastníko i všetku dokumentáciu 
a doklady uvedené v článku V. odsek 1 tejto zmluvy, Vlastník písomne oznám Žiadateľov i nedostatky 
Nového pre loženého e lektroenergetického zariadenia Vlastníka a zoznam c ý bajúcej dokumentácie 
a dokladov uvedených v č l ánku V. odsek 1 tejto zmluvy. Vlastn ík vydá Žiad eľovi Potvrdenie až po 
odstránení nedostatkov Nového pre loženého e lektroenergetického zariadenia a doručen í chýbaj úcej 
dokumentácie a dokladov uvedených v čl ánku V. odsek 1 tej to zm luvy. 

3. Vlastník uvedie Nové pre ložené elektroenergetické zariadenie do prevádzky do 15 a lendárnych dní odo dňa 
vydania Potvrdenia. 

4. Po uvedení Nového preloženého e lektroenergetického zariadenia do prevádzky j e • iadate ľ pov inný na svoje 
náklady poskytnúť vlastníkom pozemkov dotknutých o chranným pásmom Nového re loženého e lektrického 
zariadenia primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia ob klého užívania takéhoto 
pozemku, a to v prípade uplatnenia nároku na takúto náhradu vlastníkmi pozemko dotknutých ochranným 
pásmom Nového preloženého e lektrického zariadenia u Vlastníka v zákonom č . 25 1/2012 Z . z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovenej prekluzívnej lehote. V last ík j e povinný Žiadateľa 
o uplatnení takéhoto nároku bez zbytočného odkladu in formovať. Žiadateľ je pov in ý poskytnúť vlastníkom 
pozemkov dotknutých ochranným pásmom Nového pre loženého e lektrick ho vedenia primeranú 
j ednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania také oto pozemku najneskôr 
v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa oznámenia uplatnenia takéhoto nároku lastníkom Žiadateľov i. 
V prípade omeškania Žiadateľa s plnením tej to povinnosti j e Žiadateľ povinný zapi tiť V lastníkov i zmluvnú 
pokutu vo výške 1 OOO eur za každý aj začatý deň omeškania Žiadateľa s p lnením tej o povinnosti. Žiadateľ je 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej V lastn íkom. Zaplatením 
zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu kody, ktorá Vlastníkovi 
vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. 

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom j ej podpísania oboma zmluvnými stranam i a úči1 nosť dňom nasledujúcim 
po jej zverejnení. Žiadateľ ako pov inná osoba podľa § 2 zákona č . 21 1 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (záko n o slobode informácií) e povinný zverejn iť túto 
zmluvu v súlade s§ 5a zákona o slobode informácií najneskôr do 7 dní od j ej uzatvor nia. Žiadateľ j e pov inný 
doruč iť Vlastníkovi písomn é potvrdenie o zverejnen í zmluvy najneskôr do 3 k lendárnych dní od jej 
zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku je • iadateľ povinný zap latiť 
V lastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 30 eur (s lovom tridsať eur) za každý aj začatý eň omeškania s plnením 
tejto povinnosti . Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Vlastníka na náh adu škody prevyšujúcej 
zmluvnú pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením takejto povinn osti Žiadateľa vznikne. 

2. Túto zmluvu j e možné ukonč i ť iba písomnou dohodou zmlu vných strán a lebo písomný 11 odstúpením v súlade s 
touto zmluvou. V prípade zániku zmluvy odstúpením zmluva zaniká dňom doručen ia písomného prejavu vôle 
odstupujúcej zmluvnej strany odstúp iť od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade án iku zm luvy dohodou 
zmluvných strán zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode zmluvných strán. 
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3. V prípade odstú enia od zm luvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy do dňa 
úč innosti odstúpe ia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky podľa tejto zmluvy 
vzniknuté do dňa ' činnosti odstúpenia od tejto zmluvy. Žiadateľ je povinný Vlastníkovi uhradiť všetky náklady 
Vlastníka vynalo • né Vlastníkom v súvislosti s p lnením predmetu tej to zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia od 
zmluvy. 

4 . Odstúpenie od luvy a lebo jej ukončenie iným spôsobom sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov 
vyplývajúcich z p rušenia tejto zmluvy vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvných ustanovení týkajúcich 
sa voľby práva, r ešenia sporov medzi zml uvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa zmluvy a lebo 
vzhľadom na svoj povahu majú trvať aj po ukončení zm luvy. 

5. Žiadateľ sa zavä uje i nformovať Vlastn íka o všetkých skutočnostiach nevyhnutných na riadne plnenie tejto 
zmluvy, naj mä zmenách identifikačných údajov Žiadateľa, technických, termínových a iných údajov 
uvedených v tejt zmluve a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní, kedy takáto skutočnosť 
nastala. 

6. Z mena identifika ných údajov zmluvných strán, ako aj čísla účtu, zmena útvaru zodpovedného za uzatvorenie 
a plnenie zm luvy zmena doručovacej adresy a lebo zmena kontaktných osôb sa nebudú považovať za zmeny 
vyžadujúce uzavr tie dodatku k tejto zmluve. Zmluvná strana dotknutá takouto zmenou je povinná zmeny týchto 
údajov písomne znám iť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, naj neskôr však do 5 pracovných dní 
od zmeny prísluš ých údajov. Nesplnenie tej to oznamovacej povinnosti je na ťarchu povinnej zmluvnej strany. 
Z mluvné strany s zaväzujú poskytovať si včas všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na p lnen ie podľa 
zmluvy. 

7. Všetky podania mluvných strán, ktoré sa majú podľa zmluvy urobiť písomne, sa budú považovať za riadne 
podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poštou na adresu zmluvnej strany uvedenú 
v tejto zmluve a l bo písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli , že písomné podania 
zmluvných strán sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane di1om prevzatia zásielky a lebo dňom jej 
uloženia na pošt , aj keď sa druhá zmluvná strana o uložení zásie lky nedozvedela, a lebo dňom odmietnutia 
prevzatia zásielk). 

8. Vlastníctvo elekt oenergetického zariadenia V lastníka sa vykonaním Pre ložky nemen í. Vlastníkom Nového 
pre loženého e lek roenergetického zariadenia V lastn íka je V lastn ík a to bez ohľadu na to, kto uhrad il náklady na 
vykonanie Pre lo ky alebo ich časť. Úhradou nák ladov na vykonanie Pre ložky a lebo ich časti nevzniká 
Žiadateľovi ani i ej osobe ako je Vlastník v lastnícke právo k e lektroenergetickým zariadeniam vybudovaným 
v súvislosti s vyk naním Preložky a ani majetková účasť (podie l) na týchto zariadeniach. 

9. Všetky práva ap vinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán. 

1 O. Žiadateľ nie j e o rávnený postúp iť alebo prev iesť svoje práva a povinnosti vyplývaj úce z tejto zmluvy ako celok 
a lebo ich časť be predchádzajúceho písomného súhlasu Vlastníka. 

11 . Právne vzťahy n edzi zm luvnými stranami, ktoré táto zm luva neupravuje sa riad ia ustanoveniami zákona č . 
513/ 199 1 Zb. O hodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a ostatných 
všeobecne závä ných právnych predpisov. V prípade, ak záväzkový právny vzťah medzi Vlastníkom 
a Žiadateľom zal žený touto zmluvou nespadá pod vzťahy uvedené § 261 Obchodného zákonníka, zmluvné 
strany sa v súlad s § 262 Obchodného zákonníka dohod li, že sa ich záväzkový právny vzťah založený touto 
zmluvou riadi O chodným zákonníkom. 

12. Žiadateľ podpiso 11 tejto zmluvy dáva súhlas na spracovanie svojich osobných, a/alebo identifikačných údajov v 
rozsahu uvedeno 1 v úvode tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu Žiadateľa na účely plnen ia 
tejto zmluvy, a t počas trvania tejto zmluvy, najneskôr vša k do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov z tej to 
zmluvy. Ž iadate ' dáva podpisom tejto zmluvy súhlas Vlastn íkovi na poskytnutie jeho osobných, a/alebo 
identifikačných sobných údajov uvedených v tejto zmluve na spracovanie aj iným subjektom, s ktorými má 
Vlastník uzatvor nú zm luvu na tieto účely. 

13 . Zmluvné strany a dohod li, že všetky písomnosti budú doručované na adresy uvedené v úvode tej to zmluvy. 

14 . Túto zmluvu m no meniť či dopÍňať len formou vzostupne č íslovaných písomných dodatkov k tejto zm luve, 
ktoré budú podp ané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
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Zmluva Z
1

PADOSLOVENSKÁ 
O STRIBUČNÁ 

15. Zmluvné strany sa dohodl i, že prípadné spory budú prednostne riešené dohodou z luvných strán, v prípade 
riešenia sporov súdnou cestou budú tieto riešené príslušným súdom Slovenskej r publiky podľa platných 
právnych predpisov. 

16. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch s platnosťou orig inálu, z ktorých Vlastník d tane po 2 vyhotovenia a 
Žiadate ľ dostane 1 vyhotovenie. 

17. Príloha č. 1 a č. 2 j e neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
18. Lehota na prijatie návrhu tejto zmluvy Žiadate ľom je 60 kalendá rnych dn í o o dňa j eho podpísania 

Vlastníkom. Návrh tejto zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej leho e doručený Vlastníkovi. 
Uplynutím tej to lehoty návrh na uzatvorenie zmluvy zaniká a Vlastník ním nie j e v iazaný. V prípade 
akýchkoľvek zmien prípadne doplnení návrhu tejto zmluvy Žiadateľom, sa takt upravený návrh bude 
považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Vlastník nebude viazaný. 

19. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto zmluvy oboznámili a súhlas ia s ním, na ôkaz čoho ju oprávnené 
osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

1 7. 08. 2016 
V Bratislave, dňa: ____ _ 

V mene a za Vl11stn íka: 

podpis: ___ ______ ~ 
meno : Ing. Peter Procházka 
funkcia: vedúci úseku správy energ. zariadení 

podpis: --~-------
meno : Ing. ii Baxa 
funkcia: ve ci správy energ. zariadení 

1' 

)2 4 AUG. 201 
V Trenčín e, dňa: ____ _ 

V mene a za Žiadateľa.;.. 

podpis: _ 
meno : l~ Jaroslav Baš~a 
funkcia: predseda 
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' Pili LO!M 2 

xx/201x 
PLNOMOCENSTVO 

Spoločnosť Západosl venská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného sú u Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo : 3879/B, IČO: 36 361 518, (ďalej len "splnomocnitel"') 

týmto splnomocňuje 

V PRÍPADE PO a FO 

• 

• 

, vložka 

a stavebného povolenia, ktoré sa nachádzajú v 

Druh ozemku 

Splnomocnenec je za tým účelom v mene a na účet splnomocniteľa oprávnený najmä, ale nie výlučne, 
zabezpečiť uzat orenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, zmluvy o zriadení vecných 
bremien, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpnej zmluvy, predmetom ktorých budú vyššie uvedené pozemky, 
a to v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve, a v súvislosti s uvedeným v mene splnomocniteľa 
podpisovať, pod· vať a preberať všetky dokumenty, žiadosti, návrhy a iné podania na to potrebné; 

• aby zastupoval s lnomocniteľa v katastrálnom konaní o vklade vecného bremena a o vklade vlastníckeho práva 
k vyššie uveden m pozemkom a aby v súvislosti s uvedeným v mene splnomocniteľa podpisoval, podával 
a preberal všetk dokumenty, žiadosti, návrhy a iné podania na to potrebné. 

Splnomocnenec nie oprávnený poverovať tretie osoby a udeliť plnomocenstvo tretím osobám a/alebo externým 
právnym zástupcom rozsahu tohto plnomocenstva. 

Splnomocnenec na áklade tohto plnomocenstva nie je oprávnený scudzovať, alebo iným spôsobom nakladať 
s majetkom splnomo niteľa, prijímať a vystavovať záruky, zmenky, šeky alebo iné cenné papiere. 

Dňom prijatia tohto p omocenstva splnomocnencom stráca platnosť plnomocenstvo č. 
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V Bratislave, dňa .2015 

Za splnomocniteľa: 

JUDr. Szabolcs Hodosy 
vedúci úseku riadenia investícií 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

eno: 
funkcia: 

né meno spol čnosti 
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