
Ťmluva

ZIĺLIJvA o vYKoNłľÍ pnnr-,oŽry
ELEKTRoENERGnľrcrnHo ZARIADENIA

uzatvoľenóv súlade s $ 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektoých zákonov
ąv súląde s $ 269 ods. 2 zdkona č. 5l3/I991 Zb. obchodný zőkonníkv znenĺ neskorších predpisov

(ďalej len,,zmluva")

Číslo zmluvy: 1 818200030 -ZoYP

uzatv orená medzi zmluvnými stľanami :

1. Vlastník elektroeneľgetického zaľiadenia
obchodné meno: Západoslovenská distribučná, a.s.
Právna foľma: akciová spoločnosť
Sídlo: Čulenova 6,816 47 Bratislava
Registľácia: obchodný ľegister okľesného súdu Bľatislava I, oddiel: Sa, VloŽka č:.:38'79/B
IČo: 36 361 518
DIČ: 2022189048
lČ opH: sK202Ż18g048
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Císlo účtu: 262610682611100
IBAN: SK59l 1000000002626106826
Zastűpený: Ing' JozefLabuda, vedúci úseku správy energetickýchzariadení

Ing. Miroslav Haľnoš, vedúci spľávy energetických zariadęní
Kontaktná osoba: Ing. Ivica Bednárová, mobil: 42l918818008, ęmail: Ivica.Bednaľova@zsdis.sk

(d'alej len,,Vlastník")

2. Ť'ia datel' p reložky elektroeneľgetického za ria d en ia
obchodné męnolnázov: obec Cífeľ
Sídlo: Nám.A.Hlinku 3l' 9l9 43 Cifer
Registľácia: verejná správa
ICO: 00312347
DIČ: 2021133697
Bankové spojenie: Všeobecná úveľová banka
IBAN: SK66 0200 0000 0000 02923212
Zasttryený: Mgľ. Maroš Sagan, PhD.' starosta
Kontaktné osoby: Mgr. Maroš Sagan, PhD., mobil: +42l 9l5 930 737, email: starosta@cifeľ.sk

(d'alej len,,Żiadatel"'s

I. Pľedmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvyje úprava práv a povinností zmluvných stľán prirealizácii preložĘ elektroenergetického
zariadenia vo vlastníctve Vlastníka, ktorá bude vykonaná v súlade s podmienkami dohodnut'ými medzi zmluvnými
stľanami v tejto zmluve(d'alej len ,,Preložka") v nasledovnom rozsahu:
1. l Pôvodné elekĺoeneľgetické zaľiadenie Vlastníka:

a) NN vzdušné vedenie vo vyhotovení vodičom typu 3xAlFe6 50+35 . dĺztou 65m+ NN vzdušné vedenie
vo vyhotovenĺ vodičom typu NFA2X 4x95 s dĺzkou l90m nachádzajúce sa na Bernolákovej ulici a NN
vzdušné vedenie vo vyhotovení vodičom Ępu 3xAlFe6 70+50 s dĺzkou l 70m nachád zajtrcě saŠtúľovej
ulici.

l .2 Nové preložené elektroeneľgetické zaľiadenie Vlastníka:
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a) Nové NN káblové vedenie vo vyhotovenĺ káblom Ępu NAYY-J 4x240mm2 s dĺŽkou 460m,
preslučkované cęz 5 nových rozpojovacích skľíň typu SRPP a s prechodom na existujúce vzdušné
vedenie cęz 3 nové podperné body a 3 rozpojovacię skľine typu VRIS

2' Potľebu PreloŽky vyvolal Żiadateľ z dôvodu plánovanej v'ýstavby cyklotrasy.
3. Gľafické znźzomenie PreloŽĘ (situácia), tj. umiestnenie Pôvodného elektľoeneľgetického zariadenia Vlastníka

a umiestnęnie Nového preloŽeného elekhoenergetického zariadęnla Vlastníka v teľéne tvorí pľĺlohu č. l. tejto
zmluvy. Podľapľílohy č. l tejto zmluvy Žiadatęll'zabezpeči vypracovanie pľojektovej dokumentácie Preložky.
Záväzný rozsah Preložky buđe Vlastnĺkom potvľdený súhlasom Vlastníka podl'a článku II. ods. l tejto zmluvy.

4. Zmluvné stľany sa dohodli, že vykonanie Preložky v celom ľozsahu zabezpeěí Žiadatel'ako invęstor PľeloŽky.
5. Všetky náklady na PreloŽku je povinný uhľadiť (znáša) vplnej u-ŕske Žiadateľ. Žiadateľ je zároveň povinný

uhradiť Vlastníkovi všetky náklady, ktoré Vlastníkovi vzniknú v súvislosti s plnením povinností Vlastníka podl'a
tejto zmluvy.

II. Pľáva a povinnosti zmluvných stľán pľed začiatkom stavebných prác na Pľeložke

l. żiadatel' je povinný pľe účely vykonania Preložky zabezpečiť vypľacovanie pľojektovej dokumentácie Pľeložky
v ľozsahu realizačnej projektovej dokumentácie a štľuktúre spôsobilej na samostatné užĺvanie (samostatné
stavębné objekty, ľesp. prevádzkové súbory). żiadateľ je povinný projektovú dokumentáciu Preložky v rámcijej
spracovania konzultovať s Vlastníkom a predložiť ju Vlastníkovi na konečné schválenie . Záväzok Žiadatęľa
vypracovať pľojektovú dokumentáciu sa povaŽuje za splnený dňom jej písomného schválenia Vlastníkom.
V prípade ľozporu medzi rozsahom PreložĘ uvedeným v článku I. odsek 1 tejto zmluvy a ľozsahom PľeložĘ
uvedeným v projektovej dokumentácii Preložky schválenej Vlastníkom, je pre zmluvné'strany zźtvđzný rozsah
PľeložĘ uvedený v pľojektovej dokumentácii schválenej Vlastníkom.

2' Žiadatel' je povinný:
a) pri spracovaní pľojektovej dokumentácie PreloŽky použiť iba mateľiály schválené Vlastníkom. Katalóg

schválených materiálov Vlastníka je prĺstupný na webovom síđle Vlastníka:
http://w'yvw.zsdis.slĺ/slďo-spolocnosti/In-formacie-pľe-dodavątelov-tovaľov-sluzieb-ą-prac,

b) konzultovať projektovú dokumentáciu PreloŽky s Vlastníkom' resp. ním poverenou osobou' v čase jej
spracovania,

c) predložiť Vlastníkovi, resp. ním poveľenej osobe, na odsúhlasenie všetky Stupne pľojektovej dokumentácie

- Preložky.
3 ' Ziadatęľ sa zaviizl\e v mene Vlastníka poŽiadať príslušný stavebný úrad o vydanie územného ľozhodnutia,

stavebného povolenia a/alebo iných rozhodnutí a oznámení pľíslušného stavebného úradu poľebných pre
vykonanie PľeloŽky a rozhodnutia o dočasnom lŽivaní Nového preloŽeného elektroeneľgetického zariadenia
Vlastníka na skúšobnú prevádzku alalębo kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho uŽívaní Nového preloŽeného
elektroenergetického zariadenia Vlastníka a vykonať vjeho mene všetky pľávne úkony súvisiace s vydaním
takýchto ľozhodnutí, povolení a oznámeni. Za ýmto účelom Vlastník vystaví a doľučí Ziadatel'ovi plnú moc

ęod|'a vzoru' ktoý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy a to v termíne podľa článku II. ods. 5 tejto zmluvy.
4. Ziadatel' je povinný zabezpečiť, aby bol Vlastník v územnom konaní, stavebnom konanÍ a kolaudačnom

konaní týkajúcom sa Pľeložky stavebníkom od začiatku až do ukončenia týchto konaní. Żiadatel'iepovinný
zdržať sa akéhokol'vek konania' ktoľé by malo za následok Zmenu stavebníka PreloŽky, tj. prevod pľáv
a povinností Vlastníka ako stavebníka Preložky na inú osobu' V pľípade poľušenia povinnosti uvedenej v tomto
odseku je Žiadatęl' povinný zaplatiť V. lastníkovi zmluvnú pokutu vo v1iske i 00 0 ęur iakaŽdé porušenie póvinnosti
Żiadatel'a uvedenej v tomto odseku. Žiadatel' ie povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podl'a tohto odseku na ztlklade
faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatenim zmluvnej pokuĘ podl'a tohto odseku nie je dotknuý nárok Vlastníka
na náhľadu škody, ktoľá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Ziadatel'apodl'a tohto odseku.

5. Pľe potreby územného a stavebného konania fýkajúceho sa Preložky a za účelom získania práva Vlastníka k
nehnuteľnostiam dotknuým Preložkou, ktoré sú vo vlastníctve iných osôb ako je Vlastník, saŻiadatel'zaväzlje
v mene Vlastníka a na svoj űč,et zabezpečiť práva Vlastníka k t'ýmto nehnuteľnostiam a to spôsobom uvedeným
v článku II. odsek 6 tejto zmluvy . Za týmto účęlom Vlastník vystavĺ a doľučí Żiadateľovi plnú moc podľa vzoľu,
ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy a to do l0 pľacovných dní od doručenia Zoznamu nehnutel'ností dotknutých
Pľeložkou obsahujúceho naslędovné údaje o nehnutel'nostiach dotknutých Preložkou:

(D v pľípade pozemkov s určením ich parcelných čísel, druhu pozemku a ich výmery v m2,
(ii) v prípade stavieb s určením ich súpisného čísla a orientačného čĺsla (ak sú stavby t'ýmito číslami

označené) a pozemkov, na ktoých sú postavené s uľčením ich paľcelných čísel, druhu pozemku ajeho
výmery v m2
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(iii) v prípade nebýovlých pľiestorov s označením nebýového priestoru, stavby, v ktorej sa nebytovlýpriestoľ nachádza apozemkov' na ktoých je umióshená siavba, uLto..;'rá nachádzajilnebytovépriestory
a čísla listu vlastníctva, alebo iného ľelęvantného právneho dokumentu' na ktorom sú tieto nehnutelhost i zapísané

. g'' Y'ľ:ĺm pľíslušného správneho oľgánu, ktoý zabezpečuje ich evidenciu.o' LlaoarcÍ Je povinný zabezpečiť Vlastníkovi pľáva k nehnuteihostiam podl'a pľ edchádzajtrceho odsęku nasledovne:a) v prípade, ak -je predmetom PreloŽky tŕansfoľmačná stanica, ktoľá buđe v ľámci Írreložky preložená na inýpozemok, je Žiadatel'povinný zabezpečiť Vlastníkoui uiu'tnĺlt" pravo k časti tohto pozemku vo qýmere, ktoľázodpovedá jeho zastavaniu tľansfoľmačnou stanicou, Je; sJeasľumi a prĺslušeństvom' VPľípade, ak jepozemok' na ktoý bude v ľámci Pľeložky preložená t anšĺorrnuená stanica vo vlastníctv e Ziadatel,a alebov prĺpade súhlasu vlastníka pozemku, nu Ĺto"1i budę v rámci PľeloŽky preložená tľansformačná stanicas bezodplatným prevodom časti tohto pozemku vo vymeľe, ktorá zodpovedájeho zastavaniu tľansformačnoustanicou, jej súčasťami a príslušenstv om, ie Žiadat"ľ pouinný )áaezpetĺt Vlaštníkovi vlastnícke právo k častitohto pozemku vo výmere, ktorá zodpovedá jehó zastJvaniu transformačnou stanicou, jej súčasťamia príslušenstvom uzatvoľením zmluvy o bäzodplaňo,' p'.'áá.lukejto časti pozemku. V pľĺpade, ak pozemok,na ktoý bude v ľámci Preložky preioŽená tľansforma8ná stanica nie je vo vlastníctve żiudut"ľua v pľípadenesúhlasu vlastníka pozemku, na ktoý bude v ľámci ľrelozĘ preioŽená transfoľmačná stanica s bezodplatnýmprevodom časti tohto pozemku vo výmere, ktoľá zodpov"aä;"ľ'o zastavaniu transfoľmačnou stanicou, jejsúčasťami apríslušenstvom, je Žiađarcl'.povinný ,ui"rpiaŕ vlastníkovi vlastnícke právo kčasti tohtopozemku vo výmere, ktoľá zoapoveaä ienó 'u'tuuunĺu 
transfoľmačnou stanicou, jej súčasťamia príslušenstvom uzatvoĺením zmluvy o odplatnom.pľevode takejto časti pozemku n p.árp".ł' Vlastníka medzivlastníkom pozemku ako predávaj icim, Žiadatelbm ako invĹstoľom Preložky a platitel,om kúpnej cenypozemku a Vlastníkom ako kupujúcim. Náklady Žiadatęl'a spoje1é so zabezpeĺeiĺm_ vlastnĺckeho pľávak pozemku v prospech Vlastniká(vyhotovenie 'geomełicĹ1ĺct "planov, 

"atiäav 

_.ńené 
s uzatvoręnímprĺslušnej zmluvy, správne poplatky, úhĺada kúpňej ceny a ínJ nátluay s 6lm sĺíĺsiacó) tvoria náklady naPreloŽku, ktoré v celej v'ýške znášaŻiadatel'bez náräku ná icľ, nĺl'ruau Vlastníkom.b) v ostatných pľípadoch je Żiadatel'povinný zabezpečiť Vlastnĺŕovi práva zodpovedajúce vecnému bľemenuviaznucemu na nehnute]'nostiach, na ktoých budô vykonana pľelozĹa, 

'počí;jú." ;p.au. vlu.tníka stavať(umiestniť) aprevádzkovať Nové pieloŽené a.m.o"n".g"tĺ.te zariaděnie vtustnĺLu na ĺýchtonehnutel'nostiach a pľáve vstupu, pľecho_du aprejazdu zaýmĺe"elom. V prípade, ak je nehnutel,nosť, na ktoľúbude v rámci Preložky prelożené Nové pľeloŽené elektľoen".g.ti.re zariadęnie Vlastníka vo vlastníctveŻiadatel'a alebo vpľÍpađi súhlasu vlastníka nehnutelhosti, na kTorú bude vrámci Pľeložky pľeložené NovépľeloŽené elektroeneľgetické zariadenię Vlastníka, je żiuáłtł povinný zabezpečiť Vlastníkovi pľávazodpovedajúce vecnému bremenu viaznucemu na nehnutelhostiacĹ' nu kton-ŕ.h bude vykonaná PreloŽka,uzatvorením zmluvy o bezodplatnom zľiadení vecného bľemena' V prípade, ak nehnutelhosť, na ktorú budęvľámci'.Preložky preloŽené Nové preložené elektroenergeticki zariadenie Vlastníka nie je vo vlastníctveZiadateľa a v prĺpade nesúhlasu vlästníka nehnutel'nosti,"nu [ioĺ bude v ľámci PreloŽky pľeložené Novépreložené elektroenergetické zariadenie Vlastnĺka s bezodplatn yÁ niadenĺmpráva zodpovedajúceho vecnémubľemenu, je Žiadatel'povinný zabezpečiť Vlastnĺkovi práva zodpovedajúce vęcnému bľemenu uzatvorenímzmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena v pľospech vlaśtnĺka medzi vlastníkom nehnutel,nosti akopovinným z vecného bľemena, Žiadatel'omako investoľđm ľrelolĹy a platitel'om odplaĘ zaiľiadenie vecnéhobľemena aVlastníkom ako opľávneným zvecného b."..nu. Ŕozsah_vecneho u.emenä musí byť určený nazáklade geometrického plánu na zameranie vecného bremena. N'Luay Źiää"t;i;'Ę"Ń so zabezpečenímpráua zodpovedajúceho vecnému bľemenu v pľospech Vlastníka (vyhotovenie geometľických plánov, nákladyspojené s uzatvorením zmlúv o zriadení u."ného b."rn"nu, spľávne poplatky, úhľada odplaty za zriad,enie právazodpovedajúceho vecnému bľemenu a iné náklady s ým'súvisia"é;tuo.ĺu'ń*l"d' ;'P;;í"žku, ktoré v celejv'ýške znáša Żiadateľ bez nároku na ich náhĺadu Vlastňíkom.
Povinnosti uložené v článku II. odsek 6 písm. a) 

1ejto 
zmluvy sa povaŽujú za splnené dňom doručenia originálulistu vlastníctva, na ktoľom bude Vlasiník uvedeny um ýlue'ny vlastník pä'emLu ue' tĺu.cľ' a poznámok,a v ktoľom bude pozemok evidovaný ako ,,zastavaná plochä a nádvorie" alebo ,,ostatná plocha.,, a originálovdaľovacích zmlúv alebo kúpnych zmlúv v |ľospecn träte.j osoby (Vlast"íku) u;;;;;;'.ĺ )a ĺeelom získaniavlastníckeho pľáva kpozemkom dotknuým_Pľéložkou a pouĺnńostĺ uloŽenév článku Ií. odsek 6 písm' b) tejtozmluvy sa povaŽujú za splnené dňom doľučenia oľilinálou iirtou vlastnĺctva-'i.iři.ľ' nehnutel,nostídotknutých PľeloŽkou, na ktoých bude zapísané právo zoJpovedajúce vecnému bremenu v pľospech Vlastníkaa oľiginálov zmlúv o zriadení vecného bľômena a zmlűv o zriade"ní vecného bľemena v pľospech tretej osoby(Vlastníka) uzatvorených za účelom získania práv zodpovJ".iJ"i"ł' vecnému bľemenu knehnutel,nostiamdotknutým Pľeložkou.

Za účęlom splnenia záväzkov Žiadatel'a uvedených v článku II. odsek 5 a odsek 6 tejto zmluvy poskytneVlastník Žiadatel'ovi vzor darovacej zmluvy, kńpnej zmluvy u piorp."ł, tľetej osoby a zmluvy o zľiadení

8
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vecného bremena a zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, ktoré je Żiadatel'pri plnení
svojich záväzkov uvedených v článku II. odsęk 5 a odsek 6 tejto zmluvy povinný použiť. V prípade ýhrady
vlastníka nehnutel'nosti, ktorá je pľedmetom vyššie uvedených vzoľoých zmlúv, k ich meniu, okĺem uýšky
kúpnej ceny, alebo odplaĘ zaniidęnievecného bremena, aĺebo inej odplaĘ, je Žiadatel'povinný každú takúto

ýhradu vopred prekonzultovať a odsúhlasiť s Vlastníkom. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto
odseku je Žiadateľ povinný zap|atiť Vlastnĺkovi zmluvnú pokutu vo ýške 3000 euľ za každé porušenie
povinnosti żiadateľa uvedenej vtomto odsęku. iiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto
odseku na ztlklade faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je
dotknuý nárok Vlastníka na náhľadu škody, ktorá Vlastníkovi vzniknę porušením povinnosti Żiadateľapodľa
tohto odseku.
ŻiadateľieoprávnenýzačaťstavębnéprácenaPreloŽkę až,ododňadoručeniapísomnéhopotvrdeniaVlastníka
potvrdzujúceho pľijatie nasledovnej dokumentácie a dokladov:
a) Pľojektová dokumęntácia PreloŽky pre stavebné povolenie v počte 1 ks potvrdená stavebným úradom

(oľiginál, alebo úradne osvedčená kópia),

b) Projektová dokumentácia PľeloŽky vypracovanú podľa článku II. ods. l tejto zmluvy v počte 1 ks
potvrdenú akľeditovaným subjektom (osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii),

c) Územné rozhodnutie a stavebné povolenie pľe stavbu PľeloŽky, v ktorom je ako stavebník uvedený
Vlastník s vyznačenou právoplatnosťou pľíslušným stavebným úľadom (oľiginál, alebo úradne osvedčená
kópia)ďalebo iné rozhodnutia a oznámenia príslušného stavebného úradu potrebné pľe vykonanie PľeloŽky
(originál, alębo riradne osvedčená kópia),

d)Kópie vyjadľení príslušných organizácií k existencii inŽinieľskych sietí (potvrdená situácia + vyjadrenia),

e) Kópie vyjadľení zainteľesovaných oľgánov a organizácií, vyplývajúcich z územného ľozhodnutia,
stavebného povolenia alalebo iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úľadu vo veci
PľeloŽĘ,

f) Doklady majetkovopľávneho vysporiadania nehnutelhostí dotknuých PreloŽkou podľa článku II. odsęk 7.

tejto zmluvy,
g)V prípade, akje súčasťou projektovej dokumentácie vyhradené technické elektrické zariadenie skupiny A,

je potrebné doloŽiť originál odborného stanoviska k dokumentácii, ktoým sa posudzuje konštrukčná
dokumentácia, vydaného akľeditovaným subjektom v zmysle$ 5 odsek 3a odsek4 Vyhlášky Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č,.50812009 Z. z.,ktoroll sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakoými, zdvíhacími,
elektrickými a plynoými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoľé sa povaŽujú zavyhradené
technické zariadenia. Ak sú predmetom len rozvody na napäťovej úrovni NN, odborné stanovisko
akĺeditovaného subjektu nie je potrebné.

Ak Żiadatęľ začne stavebné práce na PľeloŽke pľed dňom doručenia písomného potvľdenia Vlastníka
potvrdzujúceho prijatie dokumentácie a dokladov uvedených v článku-II. odsęk 9 tejto zmluvy, je Żiadateľ
povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo uýške 30.000 eur. Żiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú
pokutu podľa tohto odseku na základe faktliry vystavenej Vlastníkom. Zap|atenim zm|uvnej pokuty podľa
tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktoľá Vlastníkovi vznikne poľušením
povinnosti Żiadateľa podľa tohto odseku. Zap|atenim zmluvnej pokuty podl'a tohto odseku nie je dotknutá
povinnosť Żiadateľa stavebné práce na PľeloŽke okamžite ukončiť a uviesť dotknuté nehnutel'nosti

a elektroenergetické zariadęnia Vlastníka do pôvodného Stavu.

Vlastník písomne potvrdí pľijatie dokumentácia a dokladov uvedených v článku II. odsek 9 tejto zmluvy
a písomné potvrdenie odošle Żiadateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní odo

dňa doručenia pos ledného z nich Żiadatel'om Vlastníkovi.
Żiadateľ iepovinný doručiť Vlastníkovi dokumentáciu a doklady uvedené v článku II. odsek 9 tejto zmluvy na

ľaz (vjednom ba|íku)minimálne3O kalendáľnych dní pred zaěiatkom stavebných pľác na PľeloŽke najneskôr
však v lehote 3 ľokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
Ak Žiadateľ v lehote 3 ľokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy nedoľučí Vlastníkovi všetku dokumentáciu
adoklady uvędené včlánku II. odsek 9 tejto zm|uvy, porušenie tejto povinnosti Žiadatel'a sapovaŽuje za
podstatné poľušenie tejto zmluvy a Vlastník je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade, ak dôjde

Ĺ zániku zmluvy odstripením od zmluvy podľa tohto odseku je Żiadatęľ povinný nahĺadiť Vlastníkovi všetky
náklady, ktoľé Vlastníkovi vznikli do dňa ztniku tejto Zm|uvy. V prípade, ak dôjde k zániku zmluvy
odstupením od zmluvy podl'a tohto odseku, pľičom Żiadateľ splnil povinnosti uvedené v článku II. odsek 6

a odsek 7 tejto zmluvy aj čiastkovo, ktoľákol'vek zo zmluvných strán ľesp. vlastnĺk dotknutej nehnuteľnosti má

náľok od darovacích zmlűv a kúpnych zmlúv v pľospech tľetej osoby, ktoých predmetom sri pozemky a zmlúv
o zriadení vecných bremien a zmlúv o zľiadení vecných bremien v prospech tretej osoby odstúpiť, pľičom

4ls
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Zmluva o vykonaní pľetožky elektroenergetického złľiadenia č. l 8 l 8200030-ZoVP

Vlastník sa zaväzuje do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia poskytnúť všetku potrebnú
súčinnosť nevyhnutnú na povolenie vkladu resp. záznamu pľíslušným okrôsnym úradom v dôsledkujednostľanného odstúpenia od zmluvy (napr' uzatvorenie dohody nevyhnutnej na zápís).

Vykonanie Pľeložky

Żiadateľ.je povinný vykonať PreloŽku podl'a Vlastníkom odsúhlasenej ľealizačnej pľojektovej dokumentácie
u Y:útu9: s územným ľozhodnutím, stavebným povolením ďalebo inými ľozľlóanítiami ä oznámęniamipľíslušného stavebného úradu. Žiadatel'je pri vykonávanĺ PreloŽky povĺnny splniť všetŕý páuinnorti uloŽenéstavebným úradom v územnom ľozhodnutĺ, stavebnom povĹlenĺ łáleio inych leho rozhodnutiach
a-oznámeniach. V prípade porušenia povinnosti uvedenej í tomto odseku :" żr^a"tĹi povinny zaplatiť

ľ.]::ľľg:lľuvnú pokutu vo ýške 3000 eur zakaždé"porušenie p"uin"""ti Ż|;d;;;i^ ířa"n.; V tomtoooseKu' Lladatel'je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podl'a tohto odseku na zák|ade faktúry vystavenejVlastníkom. Zaplatením zmluvnej pokuty podl'á tohto 
-odseku nie je dotknutý náľok Vlastníka na náhľaduškody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušenim povinnosti Żiadatel'apodl'a tohto odseku.

Vykonanie Preložky v celom ľozsahu zabezpeč,iŽiadate|' ako inveśtoľ PľeložĘ ajejrealizator.

Žiadateľ ie povinný počas vykonávaniaPľeložky na svoje náklady zilĺomaŽd'ovať, uskladňovať a likvidovať
odpady' ktoľé vzniknú pri vykonávanĺ PreloŽky v súlade splatnymi právnymi pá;i""i. Žiuáut"l':. povinný
mateľiá] demontovaný pri vykonávané Pľeložky.umieshiŕ nu 

'lĺaaĹy 
ĺáleĺđ ao žbemýcháuo.ou určenýchVlastníkom. Vlastníkom materiálu demontovaného pri vykonávaní Pŕeložky je Vlastník. vpľĺpaae mateľiáludemoĺtovaného pri vykonávani Prelo?ky, za ktoý patiĺ Vlastníkovi odpíařa vyplácaná pľevádzkovatel,om

skládky ďalebo zberného dvora, je Żia.datel'pouĺnńy zabezpečiť uložęnie také'hoto maieriálu na skládky
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alalebo do zberného dvora v mene Vlastníka s uvedęním bankového spojenia Vlastníka uvedeného v tejto
zmluve, na ktoré je prevádzkovatel'skládky ďalebo zbemého dvora povinný uhľadiť odp|atuzatakýto materiál.
Doklady o množstve a spôsobe likvidácie odpadov vzniknuých počas vykonávania Preložky (napr. váŽne
lístky) je Żiadatęľ povinný predloŽiť Vlastníkovi v lehote l0 pracovných dní od ukončenia demontáže
Pôvodného elektľoenergetického zariadenia Vlastníka. V pľípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto
odseku jeŻiadatell' povinný zap|atiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo ýške 35 eur zakaždý aj začaý deřl
omeškania Žiadateľa s plnením tejto povinnostl. iiadate|' je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto
odseku na zäklade faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatenim zmluvnej pokuty podl'a tohto odseku nie je
dotknuý nárok Vlastníka na náhradu škody' ktoľá V|astníkovi vznikne poľušením povinnosti Żiadateľapodľa
tohto odseku.
V pľípade ak počas vykonávania Pľeložky vznikne potľeba preľušenia distribúcie elektľiny
elekhoenergeticĘmi zariadęniami Vlastníka (zabezpečenia beznapäťového stavu elektroeneľgetických
zariadeni Vlastníka), je Żiadatel'povinný písomne požiadať Vlastníka o zabezpeč,enie preľušenia distribúcie
elekhiny elektľoenergetickými zaľiadeniami Vlastníka (zabezpečenie bemapäťového staw
elektroeneľgetických zariadeni Vlastníka) v lehote najmenej 30 kalendárnych dní pľed poŽadovaným dňom
zabezpečenia pľerušenia distribúcie elektriny elektroenergetickými zariadęniami Vlastníka (zabezpečenia
beznapäťového stavu elektroenergetických zariadeni Vlastníka) s určením času začiatku prerušenia distľibúcie
elektľiny elektroenergetickými zariadeniami Vlastníka (zabeąečenia beznapäťového stavu
elektroenergetických zariadeni Vlastníka) a doby trvania prerušenia distribúcie elektriny elektroenergetickými
zariadeniami Vlastníka (zabezpečenia beznapäťového stavu elektroenergetických zariadeni
Vlastníka).V pľípade poľušenia povinností Žiadateľauvedených v tomto odseku je Vlastník oprávnený žiadosť
Żiadatęl'aodmietnuť. Żiadateľ 1e povinný uhľadiť Vlastníkovi všetky náklady, ktoľé Vlastníkovi v súvislosti
so zabezpečením prerušenia distribúcie elektriny elektľoeneľgetickými zariadeniami Vlastníka (zabezpečením
beznapäťového stavu elektľoenergetických zariadęni Vlastníka) vzniknú'
Žiadatel' je povinný zhotoviť Nové preloŽené elektroeneľgetické zariadenie Vlastníka a doľučiť Vlastníkovi
dokumentáciu a doklady uvedené článku V. ods. l tejto zmluvy najneskôr do [o] kalendárnych dní odo dňa
doručenia písomného potvľdenia Vlastníka podľa článku II. odsek l l tejto zmluvy potwdzujrĺceho doručenie
dokumentácie a dokladov uvedených v článku II. odsek 9 tejto zmluvy Vlastníkovi. Porušenie povinnosti
Żiadateľa uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné poľušenie tejto zmluvy a Vlastník je oprávnený
od tejto zmluvy odstúpiť. V prĺpade, ak dôjde k zániku zmluvy odstúpením od zmluvy podľa tohto odseku je
Žiadateľ povinný nahĺadiť V|astníkovi všetky náklady' ktoré Vlastníkovi vznikli do dňa zániku tejto Zmluvy.
V pľípade ztniku tejto zmluvy podl'a článku III. odsek l 1 tejto zmluvy' je Żiadateľ povinný odstrániť všetky
stavebné práce vykonané Żiadatel'om vsúvislosti svykonaním Pľeložky' ato najneskôr vlęhote 30
kalendárnych dnĺ odo dňa zániku tejto zmluvy podl'a tohto odseku. V pľípade omeškania Žiadatęl'a s plnením
tejto povinnosti je Žiadatel' povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 30.000 eur. żiadate|' ie
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na zźtk|adę faktúry vystavenej Vlastníkom. Zaplatenim
zmluvnej pokuĘ podl'a tohto odseku nie je dotknut'ý nárok Vlastníka na náhľadu škody, ktorá Vlastnĺkovi
vznikne porušením povinnosti Žiadateľapodľa tohto odseku.
Żiadateľ je oprávnený začať stavebné práce (búľacie pľáce) na Pôvodnom elektroenergetickom zariadęni
Vlastníka aŽ po uvedení Nového preloŽeného elektľoenergetického zariadenia do pľevádzky podľa tejto
zmluvy. V prĺpade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Żiadateľ povinný zap|atĺť Vlastníkovi
zm|uvnú pokutu vo qýške 30.000 eur. Żiadatďl' je povinný zap|atiť zmluvnú pokutu podl'a tohto odseku na
základe faktúry vystavenej Vlastníkom' Zaplatením zmluvnej pokuty podl'a tohto odseku nie je dotknutý náľok
Vlastnĺka na náhľadu škody, ktorá Vlastníkovi vmikne porušením povinnosti Żiadatel'apodl'a tohto odseku.
Żiadatel'ie povinný odstľániť Pôvodné elektroenergetické zaľiadenie Vlastníka do 30 kalendáľnych dní odo
dňa uvedenia Nového preloŽeného elektroenergetického zariadęnia do prevádzky v súlade s touto zmluvou.
V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Żiadatel'povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú
pokutu vo výške 300 euľ zakaŽdý deň omeškaniaŻiadatel'as plnením povinnosti podl'a tohto odseku. Żiadatel'
je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podl'a tohto odseku nazáklade faktúry vystavenej Vlastníkom' Zap|atenim
zmluvnej pokuĘ podľa tohto odseku nie je dotknuĘý náľok Vlastníka na náhľadu škody, ktorá Vlastníkovi
vznikne poľušením povinnosti Žiadatęl' a podl'a tohto odseku.

Iv. Záruka za akost'Pľeložky

Żiadatel'poskytuje Vlastníkovi záruku za akosť Pľeložky, a to
a. po dobu 36 mesiacov na technologické zariadenia Nového pľeloženého elekľoenergetického zariadenia

Vlastníka a
b. po dobu 60 mesiacov na stavebné časti a práce Nového preloŽeného elekľoeneľgetického zariadęnia

Vlastníka.
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2. Záručná doba zač,inaplynúť dňom vydania Potvľdenia podl'a článku V. odsek 2 tejto zm|uvy.

v. Uvedenie Nového preloženého elektroeneľgetického zariadenia Vlastníka do prevádzky

l' Po zhotovení Nového pľeloŽeného elektľoenergetického zariadenia Vlastníka je Žiadateľ povinný odovzdať
Vlastníkovi nasledovnú dokumentáciu a doklady:
a) Zátpisnica o odovzdaní aprevzati Nového pľeloŽeného elektroenergetického zariadenia Vlastníka

v prĺpade, ak vykonaním Preložky Żiadatel' poveril tľetiu osobu akojej zhotoviteľa (úľadne osvedčená
kópia)'

b) .Kolaudačné rozhodnutie Nového pľeloženého elektroeneľgetického zariadeniaVlastníka s vyznačenou
pľávoplatnosťou pľíslušným stavebným úradom, ak sa Nové pľeložené elektroenergetické zariadenie
Vlastníka kolauduje v zmys|e príslušných pľávnych pľedpisov álebo na základe rozhoánutia príslušného
stavebného úradu (oľiginál alębo úradne osvedčená kópia),

c) osvedčenie o úradnej skúške pre vyhĺadené technické iaria,dęniaskupiny A vykonanej akreditovaným
subjektom podľa $l2 Vyhlášky Ministerstva pľáce sociálnych veóĺ arodiňy Slovenskej republíky
č. 508/2009 Z. z.,ktorou sa ustanovujú podľobnosti na zaistenie bezpečnosti a đchrany zdrałiap.i praú
s technickými zariadeniami tlakov'ými, zdvĺhacími, elektrickými a plynov'ými a ktoiou sa usänovu.;ĺ
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyllradené technické zariadenia(originál alebo úradne
osvedčená kópia).

d) Záznam o ýchodiskovej odbornej pľehliadke a odboľnej skriške ęlektrického alebo tlakového alebo
zdvíhacieho alebo plynového zar.iadęnia vykonanej poaľa 5l: Vyhlášky Ministerstva pľáce sociálnych
vecí arodiny Slovenskej republiky č.508/2009 Z. z.,ktorou sá ustan-ovujú podrobnosti na zaistónie
bezpečnosti a ochrany zdravia pripľáci s technickými zaľiadeniami tlakoýňi, )dvĺhacími, elektľickými
a plynov'ými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa pouázu;í zavyhradenétechnícké
zaľiadenia(originál alebo úľadne osvedčená kópia)'

e) Technická dokumentácia použitých zariadení - typové skúšky, návody aprevádzkové predpisy na
obsluhu a údržbu dodaných zariadení vslovenskom alebo česĹom jazykuäpodklady pr^e aopńenie
miestnych prevádzkoých pľedpisov.

Đ Doklady o kontrole prác, ktoré boli počas realizćtcię preloŽky zaŁ'ryté alebo sa stali neprístupnými
(fotokópia listu zo stavebného denníka)'

c) Plán skutočného vyhotovenia (projektová dokumentácia oveľená zhotovitel'om)(originál alebo úradne
osvedčená kópia),

h) .Porealizačné geodetické zameranie spľacované oprávnenou osobou vo foľmáte dgn - l x v papierovej
.. forme, 1xvdigitálnej foľme.

2' Żiadatel' ie povinný náistor spotočne s doľučením dokumentácie a dokladov uvedených v článku V. odsek l
tejto zmluvy, najneskôľ však do 5 pracovných dní od doľučenia dokumentácie adoklídov uvedených v článkuV. odsek l tejto zmluvy písomne oznámiť Vlastníkovi presný teľmín, kedy Żiadatel' umoŽní Vlastníkovi
obhliadku Nového preloženého elektľoeneľgetického záriadęnia Vlastnĺká a kontrolu jeho vyhotovenia
v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, ktoý nesmie byť neskôr ako 10 pľacovných dnĺ odo dĺa
doručenia dokumentácie a dokladov uvedených v článku V. odsek i t".jto zmluvy Vlästníkovi. V prípade, ak
bude Nové preložené elektroenergetické zaľiadenie Vlastníka zhotoveńé v súladé s podmienkamĺ uväaenými
v tejto Zmluve, Vlastník tuto skutočnosť Żiadateľovipísomne potvrdí(d'alej lęn,,Potvrdenie,.).Vlastnít oaósle
písomné potvrdenie Žiadateľovi najneskôľ do 3 piacovnycłl anĺ odo dňa vykonania otlrliudLy Nového
preloŽeného elektľoenergetického zariadęnia Vlastníka Vĺastníkom. Vlastník 

-Potvľdením 
zárověř, potvľdí

prevzatie dokumentácie a dokladov uvedených v článku V. odsek l tejto zmluvy. V pľípade, ak nebudä Nové
preložené elektroenergetické zaľiadenie zhotovené v srilade s podmienkamĺ uvéaenými v tejto zmluve alebo
Żiadatel' nedoručí Vlástníkovi všetku dokumentáciu a dokladý uvedené v článku Ý. odsek 1 tejto zmluvy,
Vlastník písomne oznámi Žiadatę|'ovl nedostatky Nového pľeloŽeného elektroeneľgetického zariadęnia
Vlastníka azozĺam chýbajúcej dokumentácie adokladov uvädených včlánku V. od-sek l tejto zmluvy.
Vlastník vyda Žiadatelbvi Potvľden ie až. po odshánení nedostatkov Nového preloŽeného elektroeneľgetického
zariadenia a doľučení chýbajúcej dokumentácie a dokladov uvedených v článku V. odsek l tejto zmňvy.3' Vlastník uvedie Nové pľeloŽené elektroenergetické zaľiadenie do prevádzky do l kalendárných dní oáo dňa
vydania Potvľdenia.

4' Po uvedení Nového preloŽeného elektľoenergetického zariadeniado prevádzky je Žiadatel' povinný na svoje
náklady poskytnúť vlastníkom pozemkov dotknutých ochĺanným pásmom Nověľlo preloženého elektľického
zariadenia primeľanú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu mieľe_obmedzenia ouvytleno uŽivania takéhoto
pozemku, a to v prípade uplatnenia náľoku na takúto náhradu vlastníkmi pozemkov dotknuĘých ochľanným
pásmom Nového preloženého elektrického zariadenia u Vlastníka v zákon^om č. 25l/2ol2 Z. z. oenerget'ike
a o zmene a doplnení niektoých zákonov stanovenej pľekluzívnej lehote. Vlastník je povinný Żiaőatel,a

7ls
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Zmluva

VI.Záverečné ustanovenia

o uplatnení takéhoto nároku bez zbytočného odkladu informovať' Żiadateľ je povinný poskpnúť vlastníkom

poźemkov dotknuých ochľanným par*o. Nového preloženého elektrického vedenia pľimeľanú jednorazovú

nanľadu zodpovedajúcu mieľe obmedzenia obvyklého uŽívania takéhoto pozemku -naj'n:'ľô' v lehote 60

Ĺulenaa.nyct' dnĺ ódo dňa omámenia uplatnenia takéhoto nároku Vlastníkom Ż\adateľovi. V pľípade

omeškania Ziadateľas plnením tejto povinńosti je ž,iadatel' povinný zaplrattť Vlastnĺkovi -zmluvnú 
pokutu vo

výške 1000 eur zakaŽdý aj ač,aty dóĺ omeskaňiaŻiadateľá s phením tejto povinnosti. Żiadatęľ je povinný

záphtiť zmluvnú potutu poaľa toĹto odseku na základę faktúľy vystavenej Vlastníkom. Zap|atenim zmluvnej

p;il' podľa tońo odseiu nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody' ktoľá Vlastníkovi vznikne

porušením povinnosti Żiadatęľ a podľa tohto odseku.

/

ZAPA1IĺlSLĺlb.
0IsTBIBuřilA

l. Táto Zm|uva nadobrida platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami' Ak je však- 
Ż1;á;rď;;povinná osobä podl'a $ 2 zákona č,.21ll20o0 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Znene a

doplnení nĺénoryictr zákontv ę{tron o slobode informácií) (ďalej len ,,Zńkon o slobode infoľmácií"), táto

zÄfuvanadobúdä platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom naslędujrĺcim po

jej zverejnenĺ. v taioń pľípade jě žiäaut"l'ako povinná osoba podľa $ 2 Zźkona o slobode infoľmácií povinný

'u"re3niŕ 
túto Zmluvu u rĺlua"", $ 5a Zákona o slobode infoimácií najneskôľ do 7 kalendárnych dní od jej

uzatvorenia. Takýo Żiadatei jepovinny doľučiť Prevádzkovateľovi písomné potvrdenie o'zverejnení tejto Zmluvy

najneskôľ do 3 käleĺdárnych dní odjej zveľejnenia. V prípade poľuśenia povinnosti takéhoto Żiadateľa uvedenej

v tomto odseku je Ziadateľ povinný zaplatiť Prevádzkouit"ľoui zmluvnú pokutu vo ýške 30 EUR zakaŽdý aj

začaý deňomesĺania s plnením tejío povinno sti. Żiadatęľ ie povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku

naztlk|adefaktúry vystävenej prwađzkovatel'om. Lęhota splatnosti fakĺiry je 30 kalendáľnych dní odo dňa jej

vystavenia. Zap|arcním zmluvnej pokuty nie je dotknuý náiok Prevádzkovatel'a na náhľadu škody prevyšujúcej

zmluvnú pokuiu, ktorá Prevádzkóvateľovi porušením taŔejto povinnosti Żiadatęľavznikne.

2. Túto zmluvu je moŽné ukončiť iba písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstupením v súlade s

touto zmluvou. V pľípade zán1kl zmluvy odstúpením zmluva zanikźl dňom doručenia písomného prejavu vôle

odstupujúcej '.tułnä3 
strany odstúpiť ód zmluvy druhej zmluvnej stľane' V pľípade zániku zmluvy dohodou

zmluvných śfuán zmluva zan1kźtdňom uvedeným v dohode zmluvných stľán'

3. V prípade odstupenia od zmluvy zostávajú zachovanépráva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy do dňa účinnosti

odstúpenia. Zm|uvĺéstrany sú povinné vyľovnať všetĹy pohlbdávky azávdzky pod1'a tejto_zmluvy vmiknuté do

dňa účinnosti odstúpenia oa t..;to zmluvy. Żiadateľ je povinný Vlastníkovi uhľadiť všetky náklady Vlastníka

vynaložené Vlastníkom v súvisiosti s plnením pľedmětu tejto zmluvy đo dňa účinnosti odstupenia od zmluvy'

4. odstúpenie od zmluvy alebo jej ukončenie iným spôśobom sa.nedotýka pľáva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich

z porulenia tejto zmluvy vrařane oprávnenia nu n_áh'udu škody, zmluvných ustanovení týkajricich sa voľby pľáva,

riäšęnia ,po.o-n medzi zmluvnými stľanami a ostatných ustanovení, ktoľé podľa zmluvy alebo vzhľadom na svoju

povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

5' Žiadateľ sa zaväzu1e infoľmovať Vlastníka o všetkých skutočnostiach nevyhnutných ĺa ľiadne plnenie Ęto
zmluvy, najmä o zmenách identifikačných údajov Żridat"ľa,technických, termínov'ých a iných údajov uvedených

v tejto zmluve a to bez zbyočného odkladu, ńajneskôr do 5 pľacovných dní, kedy takáto skutočnosť nastala'

6' Zmęnaidentifrkačných údajov zmluvných strán, ako aj čísla účtu, zmena útvaru zodpovedného zauzatvoręnie

aplnenie zmluvy, ž^"ruđoľučovacej adresy alebo zmena kontaktných osôb sa nebudú povaŹovať zazmeny

vyŽadujúce uzavľetie dodatku k tejto žmluv e' Zm]luvnźt stľana dotknutá takouto zmenou je povinná zmeny týcht9

údajov pĺsomne oznámiť druhej ńluvnej stľane bezzbytočného odkladu, najneskôľ však do 5 pracovných dní od

.^ěny pľíslušných ĺauiou. Něsphenie iejto oznamovacej povinnosti je na ťaľchu povinnej zmluvnej 
't'ul- '

Zm|uvné strany sa zav'äzujuposkytovať si včas všetky inřoimácie, ktoľé by mohli mať vplyv na plnenie podľa

zmluvy.
7' VšetĘ podania zmluvných strán, ktoľé sa majú podľa zmluvy urobiť písomne, sa budú považovať za riadnę

podané,'ak budú doručené druhej zmluvnej strane ôsobne alebo poštou na adľesu zmluvnej strany uvedenú v tejto

zmluve alebo pĺsomne oznámenú dľuhej zmluvnej strane. Zmluvné stľany sa dohodli, Že písomné podania

zmluvných strán sa pova t$tl zadoľučené äruhej zmluvnej strane dňom prevzatiazásielky alebo dňom jej uloženia

na pošte, aj ked' sá druhá zmluvná Strana o ůoŽení zaiietty nedozvedela, alebo dňom odmietnutia prevzatia

zásielky.

8. Vlastníctvo elęktľoeneľgetického zariadenia Vlastníka sa vykonaním PreloŽky nemęní' Vlastníkom Nového

pľeloženého elektroenerletického zariadeniaVlastníka je Vlastník ato bęz ohľadu na to, kto uhľadil náklady na

vykonanie P*l"žd;i;"" i;i;;;ř.ĺilJ"" nákladov nä vykonanie PreloŽky alebo ich časti nevznikáŻiadateľovi

8le
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frnluva

V Bratislave, dňa:

V mene a za

podpis
meno:
funkcia

/

zÁPAD0st0UE1{sKA
DlsTBIBlJčilA

\S.t.-

ani inej osobe ako je Vlastník vlastnícke pĺávo k elektroeneľgetickým zariadeniam vybudovaným v súvislosti
s vykonaním Preložky a ani majetková účasť (podiel) natýchto zariadeniach.

9. Všetky právaapovinnosti vyplývajúce ztejto zmluvy prechádzajil aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
lO' Z]adatęľnie je opľávnený postúpiť alebo prev.iesť svoje práva apovinnosti vyp|ývajúce z tejto zmluvy ako celok

a|ebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vlastníka.
l 1' Právnę vzťahy mędzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva neupľavuje sa riadia ustanoveniam i zźlkona č.

513/l991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (d'aiej |eň ,,Obchodný zákonník,.) a ostatných
vĘ9b'ecn9 záväzĺých právnych predpisov. V prípade, ak závazkoý právny vzťah medzl Vlastníkom
a Ziadatel'om zaloŽený touto zmluvou nesparlá po d vďahy uvedęné $ 26 l obchodněho zákonníka, zmluvné strany
sa v súladę s $ 262 obchodného zákonníka dohodli, Že sa ich závazkoý pľávny vďah za|oŽený touto zm|uvou
riadi obchodným zákonníkom'

lz.Žiadatel' podpisom tejto zmluvy dáva súhlas na spľacovanie svojich osobných, a/aleboidentifikačných údajov v
rozsahu uvedenom v úvodę tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre ľiadnu ioęntĺRmciu Žiadatel'a nu ĺe.ly plnenia
tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do |ehoty vyspoľiadania všetkých záväzkői z tejtozmluvy. Żiadatel' dáva podpisom tejto zmluvy súh|as Vlastníkovi na poskytnutie jeho osobných, a/alebo
identifikačných osobných údajov uvedených v Ęto zmluve na Spracovanie aj_ in1im ňb;ektom, s ktorými má
Vlastník uzatvorenú zmluvu na tieto účely.

13 ' Zmlwné Stľany sa dohodli, že všetky písomnosti budú doľučov ané naadresy uvedené v úvode tejto zmluvy.
l4'Túto zmluvu možno meniť či aopĺĺaľ len formou Vzostupne číslovaných písomných dodatkov ktejto zm|uve'

ktoré budú podpísané opľávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
l5'Zmluvné strany Sa dohodli' že prípadné spory budú pľednostne ľiešené dohodou zmluvných stľán, vprípade

ľiešenia Spoľov súdnou cestou budú tieto ľiešené pľíslušným súdom Slovenskej republiky podŕa p|atný"Ĺ půuny.ł'
predpisov.

rc lylyua'j2 vyhotovená v 3 ľovnopisoch s platnosťou originálu, zktorých Vlastník dostane po2 vyhotovenia a
Zladatęl' dostanę l vyhotovenie.

l7. Pľĺloha č. 1 a č' 2 je neoddelitęl'nou súčasťou tejto zm|uvy.
l8' Lehota na pľijatie návrhu tejto zmluvy Žiadatel'om je ó0 kalendáľnych dní odo dňa jeho podpísania Vlastníkom.

Návrh tejto zmluvy podpísaný Żiadatel'om musí byť v uvedenej |ěhotę doľučen1i Ýlastnĺłovi. Uplynutím tejto
lehoty návrh na uzatvorenie zmluvy zanikáa Vlastník ním nie je łiazany. V prípaáe akýchkol'vek 

'mien 
pľípajne

dop|není návrhu tejto zm|uvy Žiadatel'om,sa takto upravený návrh bude'p ,rázrrať ,uŕovy nĺvrłl zmluvy, ktoým
V|astník nebude viazaný.

19'Zmluvné strany vyhlasuju,Že sa s textom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, na dôkaz čoho ju oprávnené
osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú v|astnoľučnými podpismi.

11, 2018
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