
ZMLUVA o ZR|ADENíVEcNÝcH BREM!EN V PRosPEcH TRETEJ osoBY

(lŻatvoľená podl'a 5 1_51h a nasl' v spojenís 5 50 zákona č. Ą0/7964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoršĺch
predpisov (tl'alej len ,,zmluva")

Ĺ. ZMLUVNÉSTRANY

a

obec Cífer
Sídlo:
Zastúpená:
lčo:
DlČ:

IBAN:

SWIFT:

(d'alej len ako,,povinný")

red cube construction, a.s
Sídlo:
Zapísaná v:

Zastúpená:
lčo:
lč opH:
IBAN:

SWIFT:

Západoslovenská distribučná, a.s
Sídlo:
Zapísan,á vi

Zastúpená

tco:
lČ DPH
IBAN:

SWIFT:

Nám. A. Hlinku 31, Psč 919 43 Cífer
Mgr. Maroš Sagan, PhD - starosta
00312347
2027I33697
sK 66 0200 0000 0000 02,92 3272
STJBASKBX

Prievaly č. 410, 906 34 Prievaly
obchodný register okresného súdu Trnava
oddiel: Sa, vložka ćíslo:70729/T
Milan Bílik - predseda predstavenstva
35767917
sK2027456277
sK02 0200 0000 0037 48s3 4356
SUBASKBX

čulenova 6,876 47 Bratislava
obchodný register okresného súdu Bratislava l

oddiel: Sa, vloŽka číslo: 3879/8
JUDr. Szabolcs Hodosy - vedúci úseku riadenia investícií
lng' Xénia Albertová -vedúca riadenia vlastníckych vzťahov
36 361 518
sK2022189048
sK59 1100 0000 0026 2670 6826
TATRSKBX

(d'alej len ako,,žiadateľ")

uzatvárajú nasledujúcu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného
bremena, ktorým je:

(d'alej len ako,,oprávnený")
(povinný, žiadatel'a oprávnený d'alej spoločne aj ako,,zmluvné strany")

2' ÚvooĺĺÉ USTANoVEN|A

2.I Povinný je výlučným vlastníkom nasledovných nehnutelhostí - pozemkov:

Okres

Trnava
Trnava
Trnava

Obec

Cífer
Cífer
Cífer

Katastrálne
územie
Jarná
Jarná

Jarná

Druh pozemku

Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochv a nádvorĺa
Zastavané plochy a nádvoria

Výmera
vm2
9299
2217

450

LV č.

200
200

200

Register
KN

c
c
c

Parce!né
číslo
72/t
74/1
71,7
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\3 2.5

2.6

Zastavané a nádvoria

(d'alej lęn,,zaťažená nehnutelhosť").
opľávnený je dľŽitelbm povolenia na podnikanie velektroeľlergetike vrozsahu distrĺbúcia elektriny
vydaného rozhodnutím Úradu pre regulácĺu sieťových odvetví (d'alej len ,,povolenie") a zabezpečuje
prevádzkovanie distribučnej sústavy na Vymedzenom území, na ktorom sa nachádza aj zaťažená

neh n utel'nosť.
Za účelom pripojenia stavby žiadatel'a ,,TA Výstavba rodinných domov Cífer-Jarná -VNK,TS,NNK" (d'alej

Ier:l ,,stavba žiadatel'a") k distribučnej sústave oprávneného oprávnený a Žiadatel' uzatvorili dňa

19'06.2018 zmluvu o spolupráci č. 181820025 (d'alej len ,,zmluva o spolupráci") . V zmluve o spolupráci sa

oprávnený zaviazal, že vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo elektroenergetické stavpY a

zariadenia distribučnej sústavy, vrátane rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a
potrebné na ich prevádzku (d'alej len,,elektroenergetické zariadenia").
Úpravu práv a povinllostí pri vristavbe élektroenergetických zariadení si oprávnený a Žiadatel' dohodli
vzmluve ospolupráci. Zmluvou ospolupráci sa žiadatel'zaviazal oprávnenému zabezpečiť mu práva

zodpovedajúce vecným bremenám kčasti zaťaženej nehnutel'nosti tak, ako je d'alej uvedené vtejto
zmluve, pričom sa oprávnenému zároveň zaviazal, že za oprávneného prevezme všetky záväzky na úhradu

odplaty za zriadenie takýchto práv povinnému a že bude znášať všetky náklady s tým spojené.
Za účelom pripojenia stavby Žiadatel'a k distribučnej sústave oprávneného budú na zaťaženú nehnutel'nosť

umiestnené nasledovné elektroenergetické zariadenia :

a) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie,
vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (dälej len,,elektroenergetické zariadenia").

Elektroenergetické zariadenia sa nachádzajú na časti zaťaženej nehnutelhosti vyznačenej v geometrickom
pláne na zameranie vecného bremena č.7o/2olrg zo dňa 1.1o.2o19 Whotovitel' lng. lvan Ďuriš, overený

dřla24'70.2079 pod číslom Gt 7549lŻ079 (d'alej len ,,geometrický plán") ako:

1) diel 6 - pozemok reg. KN C parc.č' 72/I o výmere 40 m2,

2| diel 5 - pozemok reg' KN C parc.č' 74/I o výmeĺe 533 m2,

3) diel 8 - pozemok reg. KN C parc.č. 111 o vrf'mere 14 m2,

4) diel 14 _ pozemok reg. KN C parc. č' 111 o výmere 4 m2,

5) diel 4 - pozemok reg. KN'C parc. č. 794/2 o výmere 52 m2,

Kópia časti geometrického plánu týkajúcej sa zaťaženej nehnutel'nosti tvorí prílohu tejto zmluvy aje
neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy'

3 zRlADENlE vEcNÝcH BREMlEN

Ż2

Ż.3

2.4

3.1

3.2

TI

Povinný ako vlastník zaťaženej nehnutelhosti zriad'uje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné

bremená in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnutelhosti

strpieť na časti zaťaŽenej nehnuteľnclsti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecných

bremien:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) uŽívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékolVek iné

stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;
(d'alej len ,,vecné bremená"), za podmienok d'alej dohodnutých v tejto zmluve.

oprávnený vecné bremená prijíma.

4. oDPLATAAsPÔsoBJEJÚHRADY

4'I Zmluvné strany sa dohodli, že povinný zriaduje vecné bremená podl'a tejto zmluvy bezodplatne'

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tejto zmluvy budú vysporiadané všetky nároky povinného

vyplývajúce zo zriadenia vecných bremien podl'a tejto zmluvy, vrátane nárokov povinného na jednorazovú

náhradu za zriadenie zákonných vecných bremien, nútené obmedzenie užÍvania zaťaženej nehnutel'nosti

a nútené obmedzenie užívanĺa zaťaŽenej nehnutelhosti povinným v ochrannom pásme

elektroenergetických zariadení podl'a 5 11 zákona ć. 257/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, a že si povinný nebude z tohto titulu uplatňovať Žiadne d'alšie nároky

Trn avaCíferJarná706200c

zlnluva o zřiadení vecných bremien v prospech tretej osoby 214



.......'....,.-_

5.1

Voči opráVnenému. Týmto nie je dotknutý nárok povinného na náhradu šk9dy, a! mu vznikne po podpise
tejto zmluvy porušením povinností oprávneného pri výkone práv vyplývajúcĺch z vecných bremien.

5. 9soelTNÉVYHLÁSEN|A

5.2

Povinný vyhlasuje, že:

a) je oprávnený samostatne nakladať so zaťaženou nehnutelhosťou v celom rozsahu potrebnom pre
platné uzavretie tejto zmluvy,

b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkolVek práv k zaťaženej nehnutelnosti do katastra
nehnutel'ností a neexistujú žiadne faktické alebo právne prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto
zmluvu a vykonávať práva zodpovedajúce vecným bremenám oprávneným, ,

c) zaťaženú nehnutel'nosť nadobudol vsúlade s platnými právnymi predpismĺ Slovenskej republiky a

žiadna tretia osoba si neuplatňuje a ani nemôŽe up|atňovať akékolVek nároky k zaťaženej

nehnutel'nosti,
d) povinný ako výlučný vlastník zaťaženej nehnutel'nosti nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo

iného sporu týkajúceho sa resp' súvisiaceho so zaťaženou nehnutelhosťou.
Zriadenie vecných bremien v prospech oprávneného bolo schválené obecným zastupitelitvom na

zasadnutí dňa 29.10.2019. Kópia rnipisu z uznesenia obecného zastupitelitva číslo 133/L3/2019 tvorí
prílohu tejto zmluvy a je neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy
Povinný berie na vedomie, že zriadením a ul-ožením elektroenergetických zariadení vzniká podl'a $ 43
zákona č.' 25t/2072 Z' z' oenergetike aozmene adclplnení niektorých zákonov ochranné pásmo
elektroen ergetických zariadení.
Povinný berie na vedomĺe, že oprávnený môže poveriť rĺýkonom vecných bremien tretie osoby.
Povinný berie na vedomie, Že zriadením a uložením elektroenergetických zariadení vzniká oprávnenému
podl'a 5 11 ods. 1 písm. a) zákona č.25I/2oI2 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
právo vstupovať na zaťaženú nehnutelhosť v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej
činnosti '
Zmluvné strany sa dohodli, Že oprávnený môŽe umiestňovať na zaťaženú nehnutelhosť d'alšie
elektroenergetické zariadenia alebo vykonávať údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a

akékolVek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby ako aj d'alších e|ektroenergetických zariadení na

zaťaŽenej nehnutel'nosti v rámci koridoru vecného bremena určeného geometrickým plánom, bez náhrady
za strpenie umiestnenia d'alšieho elektroenergetického zariadenia v rámci koridoru na zaťaženej

nehnutelhosti, ak nedôjde k takej stavebnej úprave, ktorá sa môže dotknúť existujúcich stavieb
povinného.

s.1
q

5.4
5.5

5.6

ct
6. VzNlK VEcNÝcH BREM|EN A DoBA lcH TRVAN|A

6.7 Vecné bremená podlä tejto zmluvy sa zriad'ujú na dobu neurčitú. oprávnený nadobudne práva

zodpovedajúce vecným bremenám podl'a tejto zmluvy povolením vkladu vecných bremien v prospech

oprávneného do príslušného katastra nehnutelhostí.
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecných bremĺen podl'a tejto zmluvy (spolu s dokumentáciou
a všetkými prílohami, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy) podá žiadatel', pričom povinný týmto
výslovne poveruje žiadatelä na podanĺe takéhoto návrhu na vklad, ako aj na prípadné dopĺňanie návrhu na

vklad a nahliadanie do spisu. Žiadatel'sa zaväzuje, že do 10 kalendárnych dníodo dňa podania návrhu na

vklad vecných bremien do katastra nehnutel'ností podl'a tejto zmluvy, doručí povinnému a oprávnenému
kópiu návrhu na vklad vecných bremien do katastra nehnutelhostí podl'a tejto zmluvy s vyznačeným
dátumom a hodinou podania návrhu na vklad vecných bremien do katastra nehnutelhostí podl'a tejto
zmluvy.
Všetky náklady spojené s katastrálnym konanÍm vo veci vkladu vecných bremien do katastra nehnutel'ností
podl'a zmluvy, vrátane správneho poplatku za katastrálne konanie vo veci vkladu vecných bremien do
katastra nehnutel'ností podl'a tejto zmluvy, znáša po dohode zmluvných strán v plnej výške Žiadatel''

6.3

7' PREVoD A PRECHoD PRÁVA PoVlNNosTí

7.1 Vecné bremená zriadené touto zmluvou sú spojené s vlastníctvom zaťaženej nehnutel'nosti a prechádzajú
s vlastníctvom zaťaženej nehnutel'nosti na každého jej nadobúdatelä. Na vylúčenie pochybností, ak dôjde

6.Ż
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8.1

k rozdeleniu zaťaženej nehnutelhosti, budú vecné bremená viaznuť na novovznĺknutých parcelách
v rovnakom rozsahu, ako to vyplýva z tejto zmluvy vo vzťahu k zaťaženej nehnutelhosti.

8' zÁvgRrčruÉ usrnĺĺovElĺlł

Zmluva. nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia vzmysle občianskeho zákonníka vspojeníso zák. č,'211/2000 Z'z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov. Povinný'sa zaväzuje
zverejniťtúto zmluvu do 30 kalendárnych dní odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami a písomne oznámiť
investorovi a oprávnenému zverejnenie tejto zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa jej zverejnenia.
Neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1- Kópia časti geometrického plánu č.. 7o/łotg, overený dřla 24.70.2019 pod číslo/m or
1549/2079

Príloha č. 2 - Kópĺa uýpisu z uznesenia obecného zastupitel'stva číslo 733/73l2oI9
Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými

ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
V prípade, že ktorékolVek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom
z akéhokolVek dôvodu prehlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo nevykonatelhé, zmluvné strany
sa zaväzujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy takúto neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo
nevyko.nateľnosť takým spôsobom, aby bol zmysel tejto zmluvy naplnený.
AkékolVek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán
formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v 5 (slovom pĺatich) rovnopisoch, pričom kaž.dá zo zmluvných strán obdrží po

podpise zmĺuvy oboma zmluvnými stranami po 1 (slovom: jednom) rovnopise, a pre účely povolenia

vkladu vecných bremien do katastra nehnuteľností budú použité 2 (slovom: dva) rovnopisy zmluvy.
Zmluvné strany vyh|asujú, že ich zmluvná volhosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorĺli na základe ich

slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne neuýhodných podmienok, zmluvu si

prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

Povinný Žiadateľ
2 2 JAľ{.2020

22 14N.2020
Prievaloch dňa

funkcia starosta
obec Cífer

funkcia

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

tq

súhlas tretej osoby (opľávneného)

?2 -01- ?Ín

o : JUDr. Szabolcs Ho
funkcia ia investícií

bučná, a.s.

s touto zmluvou ev. č. 191674-1818200025-ZoS-VB :

podpis

predseda spoločnosti
red cube construction, a.s

meno : lng. Xénia Albertová
funkcia : vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

Západoslovenská distribučná, a.s.
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oBEc círrn
zast. Mgr. Marošom Saganom, PhD., starostom obce Cífer

Nám. A. Hlinku č. 3]', 919 43 Cífer
lčo oo 3Lz 347

Uznesenie

z 13. rĺadneho zasadnutia zastupiteľstva obce Cífer, ktoré
sa uskutočnĺlo dňa 29.Lo.2o19

číslo 133/L3l2oL9

obecné zastupiteľstvo obce Cífer

1. prerokovalo

Návrh Zmluvy o zriadenívecných bremien na stavbe,,Výstavba rodinných domov Cífer-Jarná, VNK, Ts,
NNK",

2. schval'uje

Zmluvu o zrĺadenívecných bremien na stavbe ,,Výstavba rodinných domov Cífer-Jarná, VNK, Ts, NNK,,,
na nehnuteľnostĺ druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na liste vlastníctva č. 2oo,
vedenom okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, okres Trnava, obce Cífer, k.ú. Jarná, vo
vlastníctve obce Cífer:
- pozemok parc. reg. ,,C" číslo72/t o výmere 9299 m2,
- pozemok parc. reg.,,C" číslo 74/1'o výmere 2217 m2,
- pozemok parc. reg' ,,C,, číslo 111 o výmere 45o m2,
- pozemok parc. reg. ,,C,, číslo 194/2 o výmere 706 m2'

Vecné.bremená in personam budú spočívať v povinnosti vlastníka uvedenej nehnuteľnostĺ - obce Cífer -
strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy elektroenergetĺckých zarĺadení a ich odstránenie;
pre spoločnosťZápadostovenská distribučná, a.s., čulenova 6, 816 47 Bratislava, tčo 36361518.

Vecné bremená sa zrĺad'ujú bezodplatne, na dobu neurčitú.

3. a ruší

*śł'

Uznesenĺe č.76/6lzoĺs



Počet všetkých poslancov: LL
Počet prítomných poslancov: 10
Z toho za: Lo, proti: 0, zdržali sa: 0.

V CÍferi, dňa 30.10.2019

Mgr. Ma
Cĺfer

Za správnosť: lng. Alena olšová


