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Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

(Zmluvy o zriadení vecného bremena)

podľa ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonni'ka

či'slo zmluvy: 0774/VSD/2021
číslo stavby : 9007589
názov stavby: Rudňany -Úprava vedenia V-201

1.1

názov
sl'dlo

lčo
DIČ

bankové spojenie
lBAN

BIC(SWIFT)

zastúpenie
spoluvlastnícky podiel

čl.I

Zmluvné strany

: Obec Rudňany
:  Rudňany 234, 053 23, Rudňany
: 00329533
: 2020717842
: VÚB Spišská  Nová Ves

: SK03 0200 0000 0000 2412 0592

:  Bc.  Rastislav Neuvirth -starosta obce

:1/1

ako  povinný z vecného bremena   (d'alej  len „povinný``)

1.2
názov
sídlo

lčo
DIČ

IČ  DPH

bankové spojenie
'BAN

BIC(SWIFT)

a

: Východoslovenská distribučná, a.s.
:  Mlynská  31, 042  91   Košice

: 36599361
: 2022082997
: SK2022082997

:  Citibank Europe plc,  pobočka  zahraničnej  banky

: SK83 8130 0000 0020 0848 0001
:  CITISKBA

Zápis v registri:  Obchodný register Okresného súdu Kovšjice 1, Oddiel   Sa, Vložka číslo 1411/V

ako oprávnený z vecného bremena    (ďalej len ,,oprávnený``)

V zastúpení na základe plnomocenstva zo dňa 16.10.2017

názov
sídlo

lčo
DIČ

IČ  DPH

bankové spojenie
IBAN

zastúpenie

:  ENERPRO, s.r.o.

:  Miškovecká  6, 040 01   Košice

: 443 246 00
: 202 266 97 48
: SK202 266 97 48
: Tatra  Banka, a.s.

: SK331100 0000 0026 22815211
:  Ing. Počuch Stanislav -konateľ spoločnosti

ZÓp/.s v reg/.str/... Obchodný registeri Okresného súdu  Košice 1, Oddielsro, vložka č.  22377/V

Sl_O uzavretí budúcej zmluvy_VB_2018_1



.,

čl.  ll

Predmet zmluvy

2.1.  Povinnýje vlastníkom  pozemku v obci  Rudňany.

katastrálne  územie parc. č., register druh pozemku m2 LVč.

Rudňany 3618/1, register E ostatná plocha 7749 946
Rudňany 885/5, register C ZPN 6365 1

Rudňany 908,register C ZPN 5169 1

Rudňany 885/12, register C ZPN 5327 1

Rudňany 885/1, register C ostatná plocha 12251 1

Rudňany 625,register C ostatná plocha 1936 1

Rudňany 747/1, register C ZPN 4835 1

Rudňany 830,register C ZPN 3311 1

Rudňany 831,registerc ZPN 1955 1

Rudňany 568,register C ZPN 434 1

Rudňany 565/1, register C ostatná plocha 11849 1

Rudňany 3621/13,  register E ostatná plocha 2819 946

(d'alej len ,,slúžiaci pozemok") v spoluvlastníckom  podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy.

2.2.  Zmluvné  strany  uzatvoria  Zmluvu  o zriadení vecného  bremena,  ktorou  povinný zriadi  na  slúžiacom  pozemku
vecné bremeno v prospech oprávneného ako vlastni'ka stavby

•       podzemnéhoelektrickéhovedenia (predpokladaná dížka   555  m)

•       podzemného elektrického vedenia (podľa  priloženej grafickej situácie)

2.3.  Obsahom  vecného  bremena  bude  povinnost'  povinného  z  vecného  bremena  strpiet'  umiestnenie  elektro-
energetického    zariadenia    a   jeho    príslušenstva    na    slúžiacom    pozemku    tak,    ako   to    bude    zakreslené
v geometrickom  pláne na zriadenie vecného bremena.

2.4.  Vecné bremeno sa zriadi

•       za dohodnutú jednorazovú  náhradu a  náhradu za obmedzenie vlastnĺckeho práva vo výške  určenej plochou v
m2zasahujúcou  na slúžiaci pozemok,vypoči'tanú  podľa dížky podzemnéhoelektrického       vedenia      a      šírky

ochranného pásma  1 meter kolmo na  každú stranu vedenia,  pri cene 1,50 EUR/m2

2.5.  Náhrada   podľa   bodu   2.4   tejto   zmluvy   patrí   povinnému   vo   výške   podľa  jeho   spoluvlastníckeho   podielu
kslúžiacemu   pozemku.   Náhrada   bude   povinnému   zaplatená   po   zápise   vecného   bremena   do   katastra
nehnuteľností.  Náhrada  podľa  bodu  2.4 tejto  zmluvy je  uvedená  bez  DPH.  K  náhrade  bude  fakturovaná  DPH

podľa   pri'slušných   právnych   predpisov.   Ustanovenie   tohto   bodu   neplatí,   ak  sa   vecné   bremeno   zriaďuje
bezodplatne,  ak  povinný  nie je  platitel'om  DPH,  alebo  ak  náhrada  určená  podľa  znaleckého  posudku  zahŕňa
DPH.

2.6.  Povinný sa  zaväzuje  uzavriet' Zmluvu o zriadeni' vecného  bremena  bez zbytočného odkladu  potom, ako  ho  na
to  oprávnený  vyzve.  Oprávnený  vyzve  povinného  na  uzavretie  budúcej  zmluvy  bezodkladne  po  doručení

geometrického    plánu    na    zriadenie    vecného    bremena    oprávnenému,    najskôr   však    po    nadobudnutí
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

2.7.  Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby a to

•       dížkou podzemného elektrickéhovedenia  na slúžiacom pozemku

čl.  lll

Spoločné ustanovenja
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3.1.  Povinný    vyhlasuje,     že     nie    je     obmedzený    vnakladaní    so     slúžiacim     pozemkom    vrozsahu     svojho
spoluvlastníckeho  podielu  a  súhlasi',  aby  vecné  bremeno  v  zmysle    tejto  zmluvy  bolo  zapísané  vkatastri
nehnuteľností v  prospech  oprávneného.  Povinný vyhlasuje,  že  oboznámil  oprávneného  so všetkými  právami
a   povinnosťami  viaznucimi  na  slúžiacom   pozemku,  inak  zodpovedá  za  škodu  tým  spôsobenú.  Oprávnený
berie  na vedomie zápis na  príslušnom  liste vlastníctva  ku dňu svojho podpisu tejto zmluvy.

3.2.  Vecné  bremeno sa  zriadi v súvislosti so stavbou  uvedenou v záhlaví tejto zmluvy.  Povinný súhlasí so vstupom
a vjazdom  oprávneného  na  slúžiaci  pozemok  počas  realizácie  stavby  uvedenej  v tejto  zmluve  a  vykonani'm

potrebných stavebných prác na slúžiacom  pozemku.

3.3.  Práva   a   povinnosti   zmluvných   strán   vyplývajúce   z  tejto   zmluvy   prechádzajú   aj   na   právnych   nástupcov
zmluvných strán.

3.4.  Povinný sa  zaväzuje,  že  po  podpísani' tejto  zmluvy nevykoná  žiaden taký úkon,  ktorý by mohol  byt' prekážkou
zápisu  vecného  bremena  do  katastra  nehnuteľností  v  zmysle  tej.to  zmluvy,  inak  zodpovedá  za  škodu  tým
spôsobenú.  Ak v čase  uzatvárania  Zmluvy o  zriadení vecného  bremena  bude  existovať obmedzenie  brániace
vjej  uzavreti',     alebo   v  povolení  vkladu  práva  do  katastra  nehnuteľnosti',  vzniknuté  na  strane  povinného,

povinný sa  zaväzuje  poskytnút` nevyhnutnú  súčinnosť na  odstránenie takéhoto obmedzenia,  inak zodpovedá
za  škodu tým vzniknutú.

3.5.  Návrh  na  vklad  vecného  bremena  do  katastra  nehnuteľností  podá  oprávnený.  Správny  poplatok súvisiaci  so
zápisom vecného bremena do katastra nehnutel'ností znáša oprávnený.

3.6.  Zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane porušením  povinnosti   z tejto zmluvy,
alebo konaním  podľa tejto.

3.7.Povinný  z  vecného  bremena  si  je  vedomý  povinnosti  trpieť vstup  a vjazd  oprávneného  z  vecného  bremena
alebo  ni'm  poverenej  osoby  na  slúžiaci  pozemok,  prechod  a prejazd  oprávneného  z  vecného  bremena  alebo
ním  poverenej  osoby  cez  slúžiaci  pozemok  pri  umiestneni',  prevádzke,  údržbe  a  opravách  uvedenej  stavby  a

povinnosti zdržat' sa  konania,  ktoré  by bránilo oprávnenému,  alebo ni'm  poverenej osobe vo výkone jeho  práv
z vecného bremena  podl'a tejto zmluvy  a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

3.8.Platnost`  tejto  zmluvy  konči'  naj.neskôr  vdeň  zápisu  práva  zvecného   bremena   do   katastra   nehnutel'ností,
zriadeného v zmysle tejto zmluvy.

čl.  lv

Ochrana osobných údajov

4.1   V súlade  s  Nariadením  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)  2016/679  a  zákonom  č.18/2018  Z.  z.  o ochrane

osobných   údajov,   v znení  neskorši'ch   predpisov,   oprávnený  spracúva   osobné   údaje   povinného   uvedené
vtejto    zmluve    avpri'pade,    že    povinným    je    právnická    osoba    aj    zákonného    /    zmluvného    zástupcu

predávajúceho,  najmä  za  účelom  uzatvorenia  a  riadneho  plnenia  tejto  zmluvy.  Poskytnutie  požadovaných
osobných  údajov je zákonnou a/alebo zmluvnou  požiadavkou a v prípade  ich  neposkytnutia  môže oprávnený
odmietnut' uzatvorit` túto zmluvu.

4.2    Bližšie  informácie  o spracúvaní osobných  údajov  predávajúcich  sú  upravené  v  Pravidlách  ochrany osobných
údajov, pričom ich aktuálna verzia je zverej.nenána webovom sĺdle www.vsds.sk.

čl.V

Záverečné ustanovenia

5.1.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  povinný  z  vecného  bremena  je  oprávnený  akúkoľvek  pohľadávku  vzniknutú
nazáklade   tejto   zmluvy   postúpit'   na   inú   osobu   alebo   knej   zriadit`   právo   vprospech   tretej   osoby   len
s predchádzajúcim písomným súhlasom oprávneného.

5.2.  Zmluva  nadobúda  platnost' a  účinnost'jej podpísaním oboma zmluvnými stranami,  ak d'alej  nie je  ustanovené
inak.

5.3.  V prípade,  ak  povinný j.e  povinnou  osobou  podľa  zák.  č.  211/2000  Z.z.  o slobodnom  prístupe  k informáciám

(ďalej  len  ,,zákon``)  a zmluva  zároveň  spíňa   podmienku  jej  zverejnenia  podľa  zákona,  povinný  sa  zaväzuje
zverejnit'  túto   zmluvu   spôsobom   stanoveným   zákonom   a   doručit`  oprávnenému   pĺsomné   potvrdenie   o
zverej.neni'  zmluvy.  Deň  nasledujúci  po  dátume  zverejnenia  zmluvy  je  dňom  nadobudnutia  účinnosti  tejto
zmluvy.   Pri   porušení  tohto   záväzku   povinný   zodpovedá   za   to,   že   táto   zmluva   nenadobudne   účinnost'.
Ustanovenia tohto bodu sa  nepoužijú, ak táto zmluva nespĺňa podmienky na jej zverejnenie podľa zákona.
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5.4.  Zmluva  je  vyhotovená  v počte  rovnopisov  zodpovedajúcemu  počtu  účastníkov  zmluvy  a j.ednom  rovnopise
naviac. Jeden  rovnopis zmluvy obdrži' každý účastník zmluvy a   o jeden rovnopis naviac oprávnený.

5.5.  Zmluvné strany sa dohodli na  použití ustanovení Obchodného zákonníka  na túto zmluvu. Túto zmluvu možno
menit` alebo zrušit' len dohodou  zmluvných strán v písomnej forme.

5.6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že  zmluvné  prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a  určité,  ich  zmluvná voľnost' nie je
obmedzená a zmluva nie je uzatváraná v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

5.7.  Zmluvné  strany  zmluvu  uzatvárajú  slobodne  a vážne, jej  obsahu  porozumeli  a  na  znak  súhlasu  s  ňou, ju  bez
výhrad  podpisujú.

povinný: Obec Rudňany

pJIJlínlJoeH

Bc.  Ras

dňa...l.4..:Q?.:..2P.?.1E-
.,`` '\'

|r.ri.é.új;'i.:.#.;.t.á.;ä;{á..ábce                         `u ,.  `

__--~lí-u . -

oprávnený: Východoslovenská distribučná, a.s.

V  Košiciach,  dňa
1  0  -06-  2»2'

Ing.  Počuch Stanislav -konateľ spoločnosti

Sl_O uzavreti' budúcej zmluvy_VB_2018_1
4


