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Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
uzavretá podl.a ustanovenia § 50 v spojenĺ ustanovením   §  15 ln a nasl. Občianskeho zákonníka

Povinný z vecného bremena č. 1 :
Obchodné meno: Obec Nedožery-Brezany
Sĺdlo: Družstevná 367

Zča3túopoe3n[ý;J3ť2DrMaftinMokrý,st"ostaobce
DIČ DPH:2021162737
Zapísaná v obchodiiopi registri
Bankové spojenie: VUB , a.s., pobočka Prievidza
Číslo účtu:  18429382/0200
SWIFT:
IBAN:SK 26 0200 0000 00001842 9382

(ďalej len „poviimý z vecného bremeiia" v príslušnom tvare)

a

lnvestor:

Obchodné meno:PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.
Sídlo:  M.R.Štefánika  116, 972 71  Nováky

Zčastú3P6e3nó'2[9n583.Rud°[fpánísOpredsedapredstavenstvaageneráinynaditeľ
DIČ DPH:2020079798
Zapísaná v obchodnoT registri : OS Trenčín, odd.Sa , vložka č.10105/R
Baiikové spojenie: VUB , a.s., pobočka Prievidza
Č. účtu: 2937654459/0200

(ďalej  len .,investor.` v príslušnoin tvare)

Uzavierajú nasledujúcu zm]uvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby -
oprávneného z vecného bremena. ktorým je:

Oprávnený z vecného bremena :

Obchodné meno:
Sídlo:
zastúpellý:
IČO:
lč DPH:
DIČ:
Zapísaná v obchodnom
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:
SWIFT:

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina
Mgr. Ing. Marek Štrpka, generálny riaditel`
36442151

SK 2022187453
2022187453
reg,istri OS Žilina. odd.  Sa, vl.  č.10514
VUB a. s. Žilina
2143550551/0200
SK44 0200 0000 0021  4355 0551
SUBASKBX

(ďalej  len ..oprávnen}'' z vecného bremcna" v príslušiiom tvare)

ii=
', 0 -00



Článok 1.

1.     Povinný z vecného bremena č.  1 je vlastníkom nehnutel.nosti -pozemku:
-KN-C102/1,102/6,172/1,123/1,  druh  pozemku:  zastavaná  plocha  a  nádvoria,  zapísanej  vjeho

prospech  v spoluvlastníckom  podiele  1/1,  na  LV  č.1,  vedenom  Úradom  geodézie,  kartografie
a katastra Slovenskej republiky, pracovisko Prievidza, pre katastrálne územie Brezany

Č,ánok 11.

1.    Povinný  zvecného  bremena  č.l   a  investor  sa  dohodh  že  touto  zmluvou  zri@ďujú  v  prospech
tretích  osôb  -  oprávneného  z  vecného  bremena,  vecné  bremeno  pôsobiace  in  rem  t.j.  vecné
bremeno  je   spojené   s vlastníctvom   nehnutel.nosti   a spolu   s ním   prechádza   na  nadobúdatel'a,

povinnýmzvecnéhobremenasúvlastníciv}'ššieuveden}'.chnehnuteľností.

2.     Vecným  bremenom  pôsobiacim  in  rem  budú  zat`ažené  nehnutel.nosti  špecifikované  v  čl.  1.  tejto
zmluvy.

3.    Vecné  bremeno  spočíva v  povinnosti  po\'inných  z `'ecného  bremena  strpieť  na  nehnutel'nostiach
Špecifikovaných v čl.1. tejto zmluvy :

-umiestnenie  elektroenergetického zariadenia a k nemu prislúchajúce ochranné pásmo
-      vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie inžinierskych sietí

4.Vecnébremenospočívajúcevpovinnostivlastníkovnehnutel'nostístrpiet'umiestnenieaprevádzku
inžinierskych   sietí   sa  vzťahuje  na  časť  nehnutel'ností   špecifikovaných   v čl.1.   tejto  zmluvy  v
rozsahu  vyznačenom  v  Geometrickom  pláne  č.  47/2017,  ktorý  dňa  28.4.2017  vyhotovila  firma
GEOMARK  spol.  s r.  o.  a ktorý dňa 5.5.2017  pod č. 459/2017  úradne overila lng.  Eva Junasová ,
a to nasledovne:
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5.      Oprávnený  z vecného  bremena  vecné  bremeno  prijíma.  Povinný  z vecného  bremena  (vlastník
predmetnej   nehnutel'nosti)   sa   z.aväzuje   strpiet'   výkon   práva   oprávneného   zodpovedajúceho
vecnému  bremenu t.j.  umiestnenie  a prevádzku  inžinierskych  sietí  a vstup osôb a vjazd vozidiel
zdôvoduúdržby,oprávarekonštrukcieinžinierskychsietí(plynovodu,kanalizácieaelektrického
vedenia).

6.      Oprávnený     zvecného     bremena    je     povinný     oznám#     vstup     na     pozemok     -     KN-
C102/l,102/6,172/1,123/l,  za  účelom  uvedeným  v čl.11  odsek  4  vlastníkom  pozemku  vopred

písomne alebo prostredníctvom miestneho rozhlasu.



7.      Všetky náklady spojené s opravou a údržbou inžiiiierskych sietíje povinný znášať oprávnený.

8.      Ak oprávnený z vecného bremena pri výkone oprávneni' spôsobí na majetku povinných z vecného
bremena škodu, je povinný takto vzniknutú  škodu odstrániť uvedením do pôvodného stavu resp.
uhradiť. Zároveň je vždy povinný uviesť pozemok bez zbytočného odkladu na vlastné náklady do

pôvodného stavu.

9.      Povinný   zvecného   bremena  je   povinný   umožniť   oprávnenému      zvecného   bremena   resp.

poverenej  osobe  v nevyhnutnej  miere  vstupovať  na  pozemok  k uloženým  inžinierskym  sieťam
v súvislosti s prevádzkovaním, rekonštrukciou, modernizáciou alebo na účely opráv a údržby.

10.   Vecné  bremeno  sa  zriaďuje  natrvalo  a spočíva  v povinnosti  vlastníkov  zaťažených  pozemkov
strpiet',  aby  oprávnený  z vecného  bremena  užíval  a prevádzkoval  inžinierske  siete  (plynovod,
kanalizáciu a elektrické vedenie) v rozsahu uvedenom v čl.11. odsek 5 tejto zmluvy.

Článok 111.

1.      Zmlu\'né  stran.\.  sa  dohodli`  Že  vecné  bremeno  u\.edené  v  čl.11.  tejto  zmluvy  zriaďujú
bezodplatne.

Článok IV.

1.      Táto  zinlu`'a  nadobúda  platnosť  dňom  jej   podpisu  obidvoma  zmluvnými  stranami  a    právne
účinky zmluvy  vznikajú v zmysle   §  28  ods.3  zák.č.162/1995  Z.z.   v znení neskorších  predpisov
na   základe   právoplatného   rozhodnutia   katastrálneho   odboru,   príslušného   okresného   úradu
o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnutel'ností,   po zverejnení zmluvy v zmysle  §
5a zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení v nadväznosti na § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení
iieskorších  predpisov.

2.     lnvestor  sa   zaväzuje     podať  návrh   na  vklad   vecného   bremena  do   katastra  nehnutel'ností  na

príslušnú   sprá\'.u   katastra   na   svoje   náklady   bez  zbytočného   odkladu   po   prejavení   písomného
súhlasu treti'ch osôb -oprá\'neného  z vecného bremena, s touto zmluvou.

Článok v.
Záverečné ustanovenia

1.      Menit.  alebo  doplňať túto  zmluvu je  možné  iba  na  základe  písomných  dodatkov  k tejto  zmluve

podpísan}'.ch obidvoma zmluvnými stranami.

2.    Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch z ktorých jejeden určený pre oprávneného z vecného
bremena, jeden pre povinného z vecného bremena a tri sú určené pre investora.

3.    Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnost' dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

4.    V prípade,   ak   sa  niektoré   ustanovenia  tejto   zmluvy,   či   už  vzhl'adom   kplatnému   právnemu
poriadku   alebo   vzhľadom   kjeho   zmenám   stanú   neplatnými,   neplatné   časti       sa   nahradia
príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu.

5.    Zmluva  bola  účastníkmi  prečítaná,  vzájomne  vysvetlená,  zmluvné  strany jej  obsahu  porozumeli
a keďže  vyjadruje  ich  slobodnú  a vážnu  vôl'u,  prejavenú  určitým  a zrozumitel'ným  spôsobom  na
znak  súhlasu  sjej  obsahom  pripájajú  vlastnoručné  podpisy a prehlasujú,  že ju neuzavreli  v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok.



6.   Zmluvné  strany  berú  na  vedomie.  že  právne  účink}'  tejto  zmluvy  sú  v zmysle  §  47a  zákona  č.
40/1964  Zb.   vznení   neskoršĺch   predpisov,   vnadväznosti   na   §   5a  zákona  č.   211/2000   Z.   z.
v platnom znenĺ, podmienené aj jej zverejnením.

7.    Ak by zmluva nebola zverejnená do 3  mesiacov od jej  uzavretia,  ako je uvedené v čl.  IV.   tejto
zmluvy,   tak   platí,   že   vzmysle   §   47a   zákona  č.   40/1964   Zb.   vznenĺ   neskorších   predpisov
k uzavretiu zmluvy nedošlo.

V Prievidzi   dňa 5.5.2017

Za investora:

vzastúpíe`ľť±r

/

InQ . Rudolf pánis

pri`dseda predsta\-enst\.a a
generáln`. riaditcl.

V Nedožeroch-Brezanoch dňa 5 .5 .2017

Poviimý z vecného bremena

JUDr. Ma
starosta

Súhlas tretej osob}. -oprávneného z vecného bremena, s touto zmluvou:

v žiline.   dňa  ............ 0..7..1O6-2017
za SSE-D, a.s.

•StrecJc,`.!.`-u."ĺ:"neri,!ŕťo``,j-[;.islr.ibucia

r3kíj,:„,á  SPo\Ítč,noí,:

Mgr. Ing. Marek Št

tretia osoba - oi)rá`

•rilina
-$ 1.  -

generáln}' riaditel.

z \'.ecného bremena


