
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN

ev. č. budúceho oprávneného: č.180350-121657012-ZBZ_VB

uzatvorená podla § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva·)

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Obec Rovensko
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH:

IBAN:

905 01 Rovensko
Ing. Marian Rehuš - starosta obce
00 309 931
2021086859
SK76 5600 0000 0026 7658 5001

(ďalej len ako .budúci povinný")

1.2 Západoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo:
Zapísaná v:

IČO:
IČ DPH:
IBAN:
SWIFT:

Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B
JUDr. Szabolcs Hodosy- vedúci úseku riadenia investícií
Ing. Xénia Albertová - vedúca riadenia vlastníckych vzťahov
36 361 518
SK2022189048
SK59 1100 0000 0026 2610 6826
TATRSKBX

Zastúpená:

(ďalej len ako "budúci oprávnený")
(budúci povinný a budúci oprávnený ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany")

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Budúci povinný je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností - pozemkov:

Parcelné Register LVč. Výmer Druh pozemku Katastrálne Obec Okres
číslo KN avm2 územie
91/9 E 916 84 Ostatné plochy Rovensko Rovensko Senica

91/9 c 916 127
Zastavané plochy a Rovensko Rovensko Senica

nádvoria

91/2 c 916 2083 Zastavané plochy a Rovensko Rovensko Senica
nádvoria

91/3 c 916 2162 Ostatné plochy Rovensko Rovensko Senica
91/3 E 916 2769 Ostatné plochy Rovensko Rovensko Senica
91/6 E 916 129 Ostatné plochy Rovensko Rovensko Senica
91/7 E 1964 105 Ostatné plochy Rovensko Rovensko Senica
91/8 E 916 520 Ostatné plochy Rovensko Rovensko Senica
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(ďalej len „budúca zaťažená nehnuteľnosť"). Kópia listu vlastníctvatvorí prílohu tejto zmluvy a je
neoddelitel'nou súčasťoutejto zmluvy.

2.2 Budúci oprávnený je držitel'om povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia
elektriny vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len .povolenie")
a zabezpečuje prevádzkovaniedistribučnej sústavyna vymedzenom území, na ktorom sa nachádza
aj budúca zaťaženánehnuternosť.

2.3 Budúcioprávnenýje investorom stavby „SA_Rovensko , Vašica - NNK• (ďalej len „plánovaná stavba"),
v rámci ktorej vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvonasledovnéelektroenergetické stavby
a zariadenia :
a) podzemné káblové NN (1 kV) vedenie,
vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „elektroenergetické
zariadenia").

2.4 Časť plánovanej stavby, a to podzemné káblové NN vedenie sa bude nachádzať na časti budúcej
zaťaženej nehnutel'nostivyznačenejv situácii spracovanejna podklade katastrálnej mapy (ďalej len
"predbežný plán"). Kópia časti predbežného plánu týkajúca sa budúcej zaťaženejnehnutel'nostitvorí
prílohu tejto zmluvy a je neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy. Na žiadosť budúceho povinného
budúci oprávnený umožní budúcemu povinnému nahliadnuť do celého predbežného plánu.
Predbežný plán bude pre účely budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien upresnený
geometrickým plánom na zriadenievecnýchbremien podl'ačl. 5 ods. 5.3 tejto zmluvy.

3. PREDMET ZMLUVY

Touto zmluvou sa budúci povinný zaväzuje,že do 15 (pätnástich)pracovnýchdní od písomnejvýzvy
budúceho oprávneného doručenej budúcemu povinnému v lehote uvedenej v čl. 4 tejto zmluvy
uzavrie s budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecných bremien, predmetom ktorej bude
zriadenie vecných bremien na budúcej zaťaženejnehnutel'nostiv prospech budúceho oprávneného
v znení určenom podla čl. 5 tejto zmluvy (ďalej len "zmluva o zriadení vecných bremien").

4. VÝZVA NA UZATVORENIE BUDÚCEJ ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN

4.1 Budúci oprávnený je oprávnený vyzvať budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecných bremien písomnou výzvou najneskôr do uplynutia 6 (šiestich) mesiacov po dni
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povol'ujúceho užívanie plánovanej stavby
(ďalej len "kolaudačné rozhodnutie").

4.2 Výzva na uzatvoreniezmluvy o zriadenívecnýchbremien a akákol'vekkorešpondencias ňou spojená
musí byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho povinného uvedenú v čl. 1. tejto
zmluvy, alebo inú adresu, ktorú budúci povinný budúcemu oprávnenému písomne na tento účel
oznámi. Prílohou výzvy na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien bude návrh zmluvy
o zriadení vecných bremien vypracovaný v súlade s touto zmluvou a kópia časti geometrického
plánu týkajúcej sa budúcej zaťaženejnehnutel'nosti.Výzva na uzatvoreniezmluvy o zriadení vecných
bremien sa bude považovať za doručenú aj v prípade ak sa vráti budúcemu oprávnenému ako
nedoručená,alebo v prípadeodmietnutia jej prevzatiabudúcim povinným.

5. ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN

5.1 Budúci povinný je povinný uzavrieť s budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecných bremien,
predmetom ktorej bude zriadenie vecných bremien in personam v prospech budúceho
oprávneného spočívajúcich v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka budúcej zaťaženej
nehnutel'nosti strpieť na budúcej zaťaženej nehnutel'nosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom
pláne vypracovanom podľa čl. 5 ods. 5.3 tejto zmluvy :
a) zriadenie a uloženie elektroenergetickýchzariadení;
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b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie;

(ďalej len „vecné bremená"), za podmienok ďalej dohodnutých v zmluve o zriadení vecných
bremien.

5.2 Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú.
5.3 Budúci oprávnený zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zameranie

vecných bremien (ďalej len „geometrický plán") po zrealizovaní plánovanej stavby. Rozsah vecných
bremien bude v geometrickom pláne vyznačený ako koridor vecných bremien. Na základe
geometrického plánu sa v zmluve o zriadení vecných bremien uvedú údaje o výmere zameraného
vecného bremena.

5.4 Jednorazová odplata za zriadenie vecných bremien bude v zmluve o zriadení vecných bremien
určená ako spoločná odplata za zriadenie všetkých vecných bremien podľa ods. 5.1 tejto zmluvy, vo
výške 6,- €/ m2, slovom: šesť za 1 m2 ,výmery vecných bremien, rozsah ktorých bude vymedzený
geometrickým plánom uvedeným v čl. 5 ods. 5.3 tejto zmluvy.

5.5 Ak budúci povinný nesplní záväzok uzavrieť zmluvu o zriadení vecných bremien na základe výzvy
budúceho oprávneného vykonanej v súlade s čl. 4 tejto zmluvy, môže budúci oprávnený požadovať,
aby obsah zmluvy o zriadení vecných bremien určil súd alebo môže požadovať náhradu škody mu
spôsobenej porušením záväzku budúceho povinného uzavrieť zmluvu o zriadení vecných bremien.

6. VYHLÁSENIA A POVINNOSTI BUDÚCEHO POVINNÉHO

6.1 Budúci povinný vyhlasuje, že:
a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnutel'nosťou v celom rozsahu

potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkol'vek práv k budúcej zaťaženej nehnutel'nosti do

katastra nehnutel'ností a neexistujú žiadne faktické alebo právne prekážky, ktoré by bránili
uzavrieť túto zmluvu,

c) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje a ani nemôže uplatňovať akékoľvek nároky
k budúcej zaťaženej nehnutel'nosti,

d) budúci povinný ako výlučný vlastník budúcej zaťaženej nehnuteľnosti nie je účastníkom
žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho s budúcou zaťaženou
nehnuteľnosťou.

6.2 Budúci povinný sa zaručuje budúcemu oprávnenému, že vyhlásenia a záruky obsiahnuté čl. 6 ods. 6.1
tejto zmluvy sú pravdivé a správne ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a budú pravdivé a správne aj
v čase uzatvorenia zmluvy o zriadení vecných bremien a podania návrhu na jej vklad do katastra
nehnuteľností.

6.3 Zaťaženie budúcej zaťaženej nehnutel'nosti bolo schválené Obecným zastupiteľstvom na zasadnutí
dňa 29.3.2018 Kópia výpisu z uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo7/2018 tvorí prílohu tejto
zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6.4 Budúci povinný sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zániku všetkých povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo alebo znemožnilo
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien v zmysle tejto zmluvy alebo výkonu práv
zodpovedajúcich vecným bremenám budúcim oprávneným. Budúci povinný sa najmä zaväzuje, že
budúcu zaťaženú nehnuteľnosť ani jej časť, ktorá má byť zaťažená vecnými bremenami:
a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného a ani
b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva zodpovedajúce vecným

bremenám budúcim oprávneným.
6.5 Budúci povinný sa zaväzuje, že budúcemu oprávnenému poskytne všetku súčinnosť nevyhnutne

potrebnú v súvislosti s uzavretím a plnením tejto zmluvy.
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6.6 Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení podľa
§ 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzniká
ochranné pásmo elektroenergetickýchzariadení.

6.7 Budúci povinný berie na vedomie, že zriadením a uložením elektroenergetických zariadení vzniká
oprávnenému podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov právo vstupovať na zaťaženúnehnuteľnosťv rozsahua spôsobom nevyhnutným
na výkon povolenej činnosti.

7. UMOŽNENIE STAVEBNÉHO UŽÍVANIA

7.1 Budúci povinný týmto prenechávačasť budúcej zaťaženej nehnuteľnosti budúcemu oprávnenému,
aby ju budúci oprávnený dočasne po dobu odo dňa uzavretiatejto zmluvy do dňa vzniku vecných
bremien podľa zmluvy o zriadení vecných bremien, ktorá bude uzavretá medzi budúcim povinným
a budúcim oprávneným na základe tejto zmluvy, užíval na umiestnenie, výstavbu a užívanie
plánovanej stavby, a udeľuje svoj výslovný súhlas s takýmto užívaním a zmenami na časti budúcej
zaťaženejnehnuteľnosti pre účely územného konania,stavebnéhokonaniaaj kolaudačnéhokonania.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprávnený je oprávnený užívať časť budúcej zaťaženej
nehnuteľnosti na základe súhlasu budúceho povinného udeleného v čl. 7 ods. 7.1 tejto zmluvy
bezodplatne.

8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

8.1 Budúci povinný nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy na inú osobu bez
súhlasu budúceho oprávneného. Touto zmluvou sú viazaní všetci právni nástupcovia budúceho
povinného.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcimpo

dni jej zverejneniav zmysle Občianskeho zákonníkav spojení so zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Budúci povinný sa zaväzujepísomne oznámiť budúcemu oprávnenému zverejnenietejto zmluvy do
10 kalendárnychdní odo dňajej zverejnenia.

9.2 Neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy sú:
Prílohač. 1: Kópia listu vlastníctvač. 916, 1964
Prílohač. 2: Kópia časti predbežného plánu
Prílohač. 3: Kópia výpisu z uzneseniaObecného zastupiteľstvačíslo 7/2018

9.3 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov
Slovenskejrepubliky.

9.4 V prípade,že ktorékoľvek ustanovenietejto zmluvy bude súdom alebo príslušnýmštátnym orgánom
z akéhokoľvek dôvodu prehlásenéza neplatné, nedostatočne určité alebo nevykonateľné,zmluvné
strany sa zaväzujúodstrániť dodatkom tejto zmluvy takúto neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo
nevykonateľnosťtakým spôsobom, aby bol zmyseltejto zmluvy naplnený.

9.5 Akékoľvek zmeny zmluvy a jej príloh je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody
zmluvnýchstrán formou písomnýchdodatkov podpísanýchoboma zmluvnými stranami.

9.6 Zmluvaje vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, pričom budúci povinný obdrží 1 (slovom:
jedno) vyhotovenie a budúci oprávnený obdrží 3 (slovom: tri) vyhotovenia po podpise zmluvy
zmluvnými stranami.
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9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili na
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

Budúci povinný Budúci oprávnený

V Rovensku, dňa .7..}:.~."!..:.t..f)/4' V Bratislavedňa O 5 ·04- 2018......................

Ing. Marian Rehuš
starostka

Obec Rovensko

'lill ,
................. ~ / ..~ .

Západoslovenskádistribučná,a.s.

Ing. XéniaAlbertová
vedúca riadeniavlastníckychvzťahov

Západoslovenskádistribučná,a.s.
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Senica
Obec: ROVENSKO
Katastrálne územie: Rovensko

Vytvorené cez katastrálny portál

Dátum vyhotovenia 20.03.2018
čas vyhotovenia: 13:45:04

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 916
CASf A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELYregistra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo Výmerav m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Um/est.pozemku Právny vzt'ah Druh cn.n.3/ 2 452 Zastavané plochy a 22 1nádvoria
17/ 1 924 Zastavané plochy a 18 1nádvoria
17/ 2 536 Zastavané plochy a 16 1nádvoria
46 973 Zastavané plochy a 18 1nádvoria
47/ 1 831 Omá pôda 1 148/ 1 1024 Zastavané plochy a 16 1nádvoria
48/ 2 666 Zastavané plochy a 16 1nádvoria
90 189 Vodné plochy 11 191/ 2 2083 Zastavané plochy a 22 1nádvoria
91/ 3 2162 Ostatné plochy 29 191/ 9 127 Zastavané plochy a 22 1nádvoria
96/ 1 1547 Zastavané plochy a 22 2nádvoria
100/ 8 920 Zastavané plochy a 22 1nádvoria
100/10 86 Zastavané plochy a 18 1nádvoria
170/ 2 989 Zastavané plochy a 22 1nádvoria
170/ 3 113 Zastavané plochy a 22 1nádvoria
170/ 4 1070 Zastavané plochy a 16 1nádvoria
170/ 5 102 Zastavané plochy a 22 1nádvoria
170/ 6 87 Zastavané plochy a 22 1nádvoria
1701 7 6932 Zastavané plochy a 22 1nádvoria
170/ 8 109 Zastavané plochy a 22 1nádvoria
170/ 9 104 Zastavané plochy a 22 1nádvoria
171 129 Vodné plochy 11 1172 1047 Vodné plochy 11 1233 378 Ostatné plochy 29 1265 780 Zastavané plochy a 22 1nádvoria
281/ 1 2431 Zastavané plochy a 22 2nádvoria
313 1460 Vodné plochy 11 2318 712 Zastavané plochy a 22 2nádvoria
515 1691 Ostatné plochy 37 2600/ 1 6791 Ostatné plochy 37 2
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PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku

1360/ 2
1365
1417
1567/ 1
1886/ 1
1886/ 8
1995/ 2
1996
1998

996 Ostatné plochy
3147 Zastavané plochy a nádvoria

27231 Trvalé trávne porasty
1712 Trvalé trávne porasty
1230 Omá pôda
1486 Vodné plochy
5863 Ostatné plochy
3532 Orná pôda
1226 Trvalé trávne porasty

Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umiest
pozemku

O 2 
O 2 
O 2 
O 2 
O 2 
O 2 
O 2 
O 2 
O 2 

Legenda:
Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby

53 17/ 2
160 170/ 4

48/ 2

11 materska škola
20 budova
21 rozostav.kultdom

Druh ch.n. Umiest stavby

1
1
1Legenda:

Droh stavby:
20 - Iná budova
21 - Rozostavanábudova
11 - Budovapre školstvo,na vzdelávaniea výskum

Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavbapostavanána zemskompovrchu

tASŤ B: VLASTN{C/ A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO)a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastníkprávnehovzťahu: Vlastník
1 OBECROVENSKO,905 01, Rovensko, SR

IČO: 1 / 1

Titul nadobudnutia Delimitačný protokol Z-1371/94,vz.5/92
Kúpna zmluva V-861/94,vz.3/95
Kúpna zmluva V-666/96
Rozhodnutie Poľ.109/96-4,Z-3072/96,vz.33/96
Zápis rozostavanej stavby Z· 2561/97,vz.133/97
Kvitancia k V-1419/97Z-2550/03,vz.4/04
Zmena kultúry R-47/04,vz.77/04
Zámenná zmluva V-1394/07vz.179/07
Zápis vlast práv R-54/09,vz.31/09
Zápis vlast práv PKV 219,R-55/09,vz.32/09
Zápis vlast. práv PKV 146,296,R-56/09,vz.35/09
Osvedčenie N 80/2010,Z-2620/10vz.46/10,N-9/10vz.14/11
R-183/12zm.č.26/12,Protokol o oprave chyby X-3/13č.z.2/13
Zámenná zmluva V-2620/10zo dňa 30.12.2010vz.54/10,Zámenná zmluva V-2621/10zo dna
30.12.201O vz.55/1O

Účastníkprávnehovzťahu: Nájomca
2 Brichta Norbert r. Brichta, Štefánikova 723/22,Senica, PSČ905 01, SR I

Dátum narodenia: 16.05.1975
K vlastníkovi č.1 je nájomný vzťah na pozemok parcelné číslo100/10 o výmere 86 m2 zastplochy podľa Nájomnej
zmluvy na dobu minimálne 50 rokov N-9/1O vz.14/11

Titul nadobudnutia

Informatívny výpis 3/4 údaje platné k: 19.03.201818:00



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Senica
Obec: ROVENSKO
Katastrálne územie: Rovensko

Vytvorené cez katastrálny portál

Dátum vyhotovenia 20.03.2018
čas vyhotovenia: 13:47:43

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1964
CASf A: MAJETKOVA PODSTATA

PARCELYregistra "E" evidované na mape určeného operátu

91/ 7 105 Ostatné plochy

Pôvodnék.ú. Početč. UO Umiest
pozemku

O 1

Parcelnéčíslo Výmerav m2 Druh pozemku

Legenda:
Umiestnenie pozemku:

1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Ostatnéparcelynevyžiadané

CASf B: VLASTNÍCI A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko,meno(názov),rodné priezvisko, dátumnarodenia,rodné číslo (IČO)a Spoluvlastníckypodiel

miesto trvaléhopobytu(sídlo) vlastníka

Účastníkprávnehovzťahu: Vlastník
1 Obec Rovensko, 146,90501Rovensko, SR 1 I 1

IČO:
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

PKV 9999,neknihované
Rozhodnutie č, 46/2013,Z - 3324/13,č.z. 52/13
PKV 219,B 57, podlieha revízií podľa z.č.142/47čd.173/1948
PKV296, B 1, čd.3770/1907
PKV9999,neknihované,Delba intr.a extrav.R-559/12č.z.78/12
PKV 242, B 5, čj.T 185/82po Kristíne Bartoňovej čd.306/1955
Kúpna zmluva zo dňa 17.4.1975,pol.vz.12/75
PKV239, B 5, čj.T 185182 po Kristíne Bartoňovej čd.306/1955
PKV815, B 1, kúpna zmluva čd.23711935

CASf C: t.ARCHY
Por.č.:

1 Vecné bremeno podľa§ 22 a nasl. Zákona č. 79/1957Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny(elektrizačný
zákon) v spojení s ň 96 ods. 4 zákona č.251/2012Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
prospech spoločnosti Západoslovenská distrubčná,a.s., IČO: 36361518,so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava
podľa geometrického plánu č.36566497- 33012013na pozemku s parcelným číslom 1978/42týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia -1x22 kV VN linka č.268 na trase RzSenica - RzMyjava podľa Z-3916113
č.z.7/14

Iné údaje:
PKV 219 pre parcelu reg. E KN 100/8; PKV 239 pre parcelu reg. E KN 1893;PKV 242 pre parcely reg. E KN 1377
1379152015341962; PKV 296 pre parcely reg. E KN 572174612;PKV 815 pre parcelu reg. E KN 1978/42;PKV
9999pre parcely reg. E KN 312 91/2 9117 170/3170/10170/11357 933/10110331117151117491794190611

Poznámka:
Bez zápisu.

Vysvetlenie: údaje v ČASTI c.t.ARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva.

Informatívny výpis 1/1 údaje platné k: 19.03.2018 18:00
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Výpis

z uznesenia zo 14 zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovensku konaného
dňa 29.03.2018 o 13,30 hod. v zasadačke obecného úradu.

Uznesenie č. 7/2018

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien k pozemkom reg. ,.C - KN",
pare. č. 91/9, 91/2, 91/3, k pozemkom reg.... E - KN", pare. č. 91/9, 91/3, 91/6, 91/7,
91/8, vo vlastnfctve povinného Obce Rovensko, evidovaných na LV č, 916, a 1964
pre obec a kat. územie Rovensko v prospech oprávneného Západoslovenská
distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518.

Výsledok hlasovania: za - 5, proti - O, zdržal sa - O

29.03.2018 Ing. Marian Rehuš
starosta


