
číslo spisu: O E/3801/2019 Evidenčné číslo zmluvy: ZP2018033/OE/D01

DODATOK č. 01 
k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2018/06, 

ktorá bola uzavretá v Žarnovici, dňa 03.10.2018
podľa ustanovenia § 50a a nasledujúcich Občianskeho zákonníka

1. Budúci povinný z vecného bremena:

Zmluvné stranv:

(ďalej v texte len „budúci povinný“) na strane jednej

Názov: Mesto Žarnovica
Sídlo:
IČO:

Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica, SR
00 321 117

Štatutárny orgán: Kamil Danko, primátor mesta
Bankové spojenie: 
Číslo účtu / IB AN:

VUB, a.s., pobočka Žarnovica
SK72 0200 0000 0000 1482 4422

Telefonický kontakt: 045 / 683 00 11 - ústredňa
E-mail: podatelna<5),zamovica.eu, info(2)zamovica.eu
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov - právnická osoba

2. Budúci oprávnený z vecného bremena:
Názov: SET Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Revištské Podzámčie 28, 966 81 Žarnovica, SR
IČO:
Štatutárny orgán:

47 055 081
Ing. Jakub Zli echo vec, konateľ

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23809/S

Telefonický kontakt: 0944 608 826
E-mail: setslovakia@gmail.com
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným - právnická osoba
(ďalej v texte len „budúci oprávnený“) na strane druhej

po vzájomnej dohode uzatvárajú
tento

Dodatok č. 01
k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2018/06

(ďalej v texte len „Dodatok č. 01“ v príslušnom gramatickom tvare):

ČI. I
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2018/03, ktorá bola 

uzavretá medzi budúcim povinným a budúcim oprávneným v Žarnovici, dňa 03.10.2018 
sa mení nasledovne:
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číslo spisu: OE/3801/2019 Evidenčné číslo zmluvy: ZP2018033/OE/D01

(1) V Článku II „Budúce vecné bremeno“ ods. 2 znie:
„Vecné bremeno bude spočívať:
2.1. v práve budúceho oprávneného:

a) zriadiť na zaťaženej nehnuteľnosti špecifikovanej v Článku I ods. 1 tejto zmluvy 
(podľa registra „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape na pare. č. 2427, v k. ú. 
Žarnovica, ku ktorej list vlastníctva nie je založený) elektrickú prípojku 
pre plánovanú novostavbu: „Servisná dielňa“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch 
CKN pare. č. 3194/3 a 3194/4 v k. ú. Žarnovica, t.j. právo umiestniť na pozemku 
mesta pod povrchom zeme elektrickú prípojku v trase podľa predloženej kópie 
koordinačnej situácie stavby, vypracovanej p. Ing. Vladimírom Majsniarom, PhD. 
a p. Ing. Petrom Slašťanom, dátum: 10/2017, list č.: D, ktorá j e prílohou žiadosti 
doručenej na MsÚ v Žarnovici dňa 13.07.2018, a ktorej zmenšená kópia vo formáte 
A4 je neoddeliteľnou prílohou zmluvy,

b) vstupovať na zaťaženú nehnuteľnosť v nevyhnutnom rozsahu pešo alebo potrebnými 
mechanizmami za účelom vybudovania, údržby, opráv a rekonštrukcie elektrickej 
prípojky a s tým súvisiacich terénnych úprav s tým, že pri zemných prácach a pri 
pretláčaní kábla popod teleso cesty sa musí dbať nato, aby nebolo akokoľvek 
narušené teleso cesty - miestnej komunikácie; povrch pozemku je budúci oprávnený 
povinný bezodkladne na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu, t.j. do stavu 
v akom sa nachádzal pred jeho zásahom,

c) užívať elektrickú prípojku vybudovanú na zaťaženej nehnuteľnosti.
2.2. v povinnosti budúceho povinného - vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť výkon práv 

budúceho oprávneného.“
(2) Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

ČI. II
Tento Dodatok č. 01 je vyhotovený na základe žiadosti budúceho oprávneného. Cena 

za vyhotovenie Dodatku č. 01 je dohodnutá podľa „Cenníka za pracovné úkony pri výkone 
samosprávnych činností na MsÚ v Žarnovici, za dočasné užívanie veci a za služby poskytnuté 
Mestom Žarnovica“ vo výške 5,- eur, slovom: Päť eur a je splatná budúcim oprávneným 
prevodom na účet Mesta Žarnovica, vedený vo VÚB, a.s., č. účtu/IBAN: 
SK72 0200 0000 0000 1482 4422, variabilný symbol: 201903801, najneskôr do 5 (piatich) 
pracovných dní odo dňa uzavretia dodatku.

ČI. III
Dodatok č. 01 je platný dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami. Zmluvné 

strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov tento Dodatok č. 01 podlieha zverejneniu, ako povinne 
zverejňovaná zmluva a v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov účinnosť nadobudne najskôr dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle budúceho povinného. Budúci oprávnený 
vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto Dodatku č. 01 v plnom znení.
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ČI. IV
Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 01 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

uzatvárajú ho slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

ČI. V
Dodatok č. 01 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené 

pre budúceho povinného a dva pre budúceho oprávneného. Neoddeliteľnou prílohou 
Dodatku č. 01 je výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žarnovici zo dňa 26.06.2019 
- Uznesenie č. 108/2019 MsZ.

Budúci povinný z vecného bremena:
v 7 ■H- 03.09.2919V Žarnovici, dna;............ ...................

Budúci oprávnený z vecného bremena:

v Žarnovici, dňa: 

Vwv.v-l
............................................v 

Mesto Žarnovica,
v zastúpení Kamil Danko, 

primátor mesta

SET Slovakia s.r.o.
v zastúpení Ing. Jakub Zliechovec, 

konateľ
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MESTO ŽARNOVICA, Mestský úrad, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica

V Žarnovici, 02.09.2019

Vec
Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 26.06.2019

Uznesenie č. 108/2019 MsZ

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 176/2018 MsZ zo dňa 12.09.2018 vo veci uzavretia zmluvy o uzavretí 
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou SET Slovakia s.r.o., so sídlom: 
Revištské Podzámčie 28, 966 81 Žarnovica, SR, IČO: 47 055 081, ako budúcim oprávneným 
z vecného bremena, za účelom zriadenia elektrickej prípojky pre plánovanú novostavbu: 
„Servisná dielňa“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch C KN pare. č. 3194/3 a 3194/4 v k. ú. 
Žarnovica (na ulici Sandrickej).

Predmetom tejto zmeny je zmena elektrickej prípojky vedenej vzduchom na elektrickú 
prípojku vedenú zemou (pod povrchom zeme) v pôvodnej trase.

V Uznesení č. 176/2018 MsZ zo dňa 12.09.2018 sa tak pôvodný text: „podľa 
predloženej kópie koordinačnej situácie stavby, vypracovanej p. Ing. Vladimírom Majsniarom, 
PhD. a p. Ing. Petrom Slášťanom, dátum: 10/2017, list č.: D, a ktorá je prílohou žiadosti 
doručenej na MsÚ v Žarnovici dňa 13.07.2018, t.j. právo umiestniť na pozemku mesta (na 
hranici s pozemkom C KN pare. č. 3193/17) nový stĺp el. vedenia a zriadiť ponad pozemok el. 
prípojku vedenú vzduchom od existujúceho stĺpa el. vedenia až po nový stĺp el. vedenia 
s podmienkou, že pri zemných prácach - osadení nového stĺpa el. vedenia sa musí dbať na to, 
aby nebolo akokoľvek narušené teleso miestnej komunikácie.“ nahrádza textom, ktorý znie: „v 
trase podľa predloženej kópie koordinačnej situácie stavby, vypracovanej p. Ing. Vladimírom 
Majsniarom, PhD. a p. Ing. Petrom Slašťanom, dátum: 10/2017, list č.: D, ktorá je prílohou 
žiadosti doručenej na MsÚ v Žarnovici dňa 13.07.2018, právo umiestniť na pozemku mesta 
pod povrchom zeme elektrickú prípojku s tým, že pri zemných prácach a pri pretláčaní kábla 
popod teleso cesty sa musí dbať na to, aby nebolo akokoľvek narušené teleso cesty - miestnej 
komunikácie.“

Ostatné ustanovenia uznesenia ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Všetkých poslancov: 13
Prítomných poslancov: 13 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0

V u v v. '

Kamil Danko 
primátor mesta




