
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
(Zmluvy o zriadeni vecného bremena)

podía ustanovenia 5289 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb Obchodného zákcnnika

IBAN
Zápis v registd: Obchodný register Okresného súdu. .‚ Oddřel:.. .‚ Vložka Číslo:..
spoluvlastnicky podiel : 1/1

ako povinný z vecného bremena (ďalej len rpovinný.)

1.2

a

Východoslovenská distríbučná, a.s.
Mlynská 31,042 91 Košice

IČO 36599361
zast. Ing. Vojtech László, riaditer divízie Enerkos, na základe poverenia

Ing. Lýdia Jacková, vedúca odd. lnžiniering a vonkajšie vzťahy, na základe
poverenia

Bankové spojenie Citibank Europe, plc., pobočka zahraniČnej banky
IBAN : SK83 81300000 0020 0848 0001
Zápis v registri: Obchodný register Okresnáho súdu Košice I, Oddřel: Sa. Vložka Číslo: 141 IN.

ako oprávnený z vecného bremena (ďalej len “oprávnen)

ČI. II
Predmet zmluvy

2.1. Povinný je vlastnikom pozemku v obci Kluknava
katastrálne územie parc. č., register druh pozemku výmera (m2) LVČ.
Kluknava podp.bod Č. 5 1607/3 C Zast.plocha 1
Kluknava 6, 23 1427/1 27 C Zast.plocha 1
Kluknava 8 1603 C Zast.plocha 1
Kluknava 19 1427/31 C Orná póda 1
Kluknava 20-22 1606/1 C Zast.plocha 1
Kluknava 24 1427/84 C Zast.plocha 1
Kluknava 25,26 1427/56 C Záhrada 1
Kluknava 27-30 1427/89 C Zast.plocha 1
Kluknava 31,32, 1427/74 C Zast.plocha 1

48
Kluknava 34,36 1427/75 C Zast.plocha 1
Kluknava 37,38, 1427/39 C Zast.plocha

40,4 1
Kluknava 39 1427/43 C záhrada 1
Kluknava 42,43 1427/115 C Zast.plocha 1

(ďalej en “slúžiaci pozemok“) v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy.

číslo zmluvy: i#řo7,ĺĺ2py6
č[slo stavby : 9006713
názov stavby: Stefanská Huta — úprava NN a DP

ČI. I

1.1
Názov
Sídlo
Zastúpený
IČO
Bankové spojenie

Zmluvné strany

obec Kluknava
Kluknava 177, 05351 Kluknava
Ing. Štefan Kováč, starosta obce
00329274

Obchodně meno
So sidlom
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2.2. Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou povinný zriadi na slúžiacom
pozemku vecné bremeno v prospech oprávneného ako vlastníka stavby nadzemného elektrického
vedenia (podía priloženej graflckej situácie)

2.3. Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie
elektro-energetického zaňadenia a jeho prislušensNa na slúžiacom pozemku tak, ako to bude
zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena.

2.4. Vecné bremeno sa zriadi za dohodnutú jednorazovů náhradu a náhradu za obmedzenie vlastnickeho
práva vo výške určenej počtom podperných bodov, pri cene 30,0 EURlpodperný bod

2.5. Náhrada podľa bodu 2.4 tejto zmluvy patrí povinnému vo výške podľa jeho spoluvlastnlckeho podielu
k slúžiacemu pozemku. Náhrada bude povinnému zaplatená po zápise vecného bremena do katastra
nehnuteľnostl. Náhrada podra bodu 2.4 tejto zmluvy je uvedená bez DPH. K náhrade bude fakturovaná
DPH podía príslušných právnych predpisov. Ustanovenie tohto bodu neplatí, ak sa vecné bremeno
zriaďuje bezodplatne, ak povinný nie je platiteľom DPH, alebo ak náhrada určená podfa znaleckého
posudku zahřĎa DPH.

2.6. Povinný sa zavazuje uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena bez zbytočného odkladu potom, ako
ho na to oprávnený vyzve. Oprávnený vyzve povinného na uzavretie budúcej zmluvy do troch mesiacov
od doručenia geometrického plánu na zriadenie vecného bremena oprávnenému.

2.7. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby ato
podperným bodom nadzemného elektrického vedenia zasahujúcim na slůžiaci pozemok

či. III
Spoločné ustanovenia

3.1. Povinný vyhlasuje, že nie je obmedzený v nakladanl so slúžiacim pozemkom v rozsahu svojho
spoluvlastnickeho podielu a súhlasi, aby vecné bremeno podra tejto zmluvy bob zapisané V katastri
nehnuteľnostl v prospech oprávneného. Povinný vyhlasuje, že oboznámil oprávneného So všetkými
právami a povinnosťami viaznucimi na slúžiacom pozemku, inak zodpovedá za Škodu tým spůsobenú.
Oprávnený bene na vedomie zápis na prlslušnom liste vlastnictva ku dňu svojho podpisu tejto zmiuvy.

3.2. Vecné bremeno sa zriadi v súvislosti so stavbou uvedenou v záhlaví tejto zmluvy.

3.3. Povinný súhlasi so vstupom a vjazdom oprávneného na slúžiaci pozemok počas realizácie stavby
uvedenej v tejto zmluve a vykonanlm potrebných stavebných prác na slúžiacom pozemku.

3.4. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajůce z tejto zmluvy prechádzajú aj na pnávnych nástupcov
zmluvných strán.

3.5. Povinný sa zavazuje, že po podplsaní tejto zmluvy nevykoná žiaden úkon bez vedomia oprávneného,
ktorý by mohol byť prekážkou zápisu vecného bremena do katastra nehnuterností podía tejto zmluvy,
inak zodpovedá za Škodu tým spósobenú. Ak v čase uzatvárania Zmluvy O zriadení vecného bremena
bude existovat‘ obmedzenie brániace v jej uzavretí, alebo povoleni vkladu práva do katastra
nehnuternosti, vzniknuté na strane povinného, povinný sa zavazuje poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť na
odstránenie takéhoto obmedzenia.

3.6. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteíností podá oprávnený. Správny poplatok
súvisiaci So zápisom vecného bremena do katastra nehnuterností znáša oprávnený.

3.7. Zmluvná strana zodpovedá za Škodu spósobenú druhej zmluvnej strane porušením povinnosti z tejto
zmluvy alebo konaním podra tejto zmluvy.

3.8. Povinný z vecného bremena si je vedomý povinnosti trpiet‘ vstup a vjazd oprávneného z vecného
bremena alebo nim poverenej osoby na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného z vecného
bremena abebo ním poverenej osoby cez slúžiaci pozemok pri umiestnenl, pnevádzke, údržbe a
opravách uvedenej stavby a povinnosti zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému, abebo ním
poverenej osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy a zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike.
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3.9. Platnosť tejto zmluvy končí najneskör V deň právoplatnosti rozhodnutia o zápise práva z vecného

bremena do katastra nehnuteľnostl, uvedeného v tejto zmluve.

či. Iv
Záverečné ustanovenia

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že povinný z vecného bremena je oprávnený akúkoívek pohíadávku

vzniknutú na základe tejto zmluvy postúpiť na nů osobu alebo k nej zriadiť právo v prospech tretej

osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom oprávneného.

4.2. Zmluva nadobúda platnost a účinnosť jej podpisaním oboma zmluvnými stranami, ak ďalej nie je

ustanovené inak.

4.3. V prípade, ak povinný je povinnou osobou podfa zák. Č. 211/2000 Z.z. o siobodnom pristupe

k informáciám (d‘alej len zákon‘) a zmluva zároveň spíňa podmienku jej zverejnenia podľa zákona,

povinný sa zavazuje zverejniť túto zmluvu spbsobom stanoveným zákonom a oznámiť dátum jej

zverejnenia preukázateľným spásobom oprávnenému. Deň nasledujúci po dátume zverejnenia zmluvy

je dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Pri porušeni tohto závazku povinný zodpovedá za to, že

táto zmluva nenadobudne účinnost‘. Ustanovenia tohto bodu sa nepoužijú, ak táto zmluva nesplňa

podmienky na jej zverejnenie podľa zákona.

4.4. Zm)uva je vyholovená vpočte rovnopisov zodpovedajúcemu počtu účastnikov zmluvy ajednom

rovnopise naviac. Jeden rovnopis zmluvy obdrží každý účastník zmluvy a o jeden rovnopis naviac

oprávnený.

4.5. Zmiuvné strany sa dohodli na použití ustanoveni Obchodnéh žákonníka na túto zmluvu. Túto zmiuvu

možno meniľ alebo zrušiť len dohodou zmluvných strán v pisomnej forme.

4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteíné a určité, ich zmluvná vornosť

nie je obmedzená a zmluva nie je uzatváraná v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

4.7. Zmluvné strany zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou, ju

bez výhrad podpisujů.

povinný:

“ dňa

Ing. Štefan Kováč I

Starosta obce ‘.“

\ JlrJ

oprávnený: r

V Košiciach, dňa ĺĽ.....: c

Ing. Vojtech László . Ing. Lýdia Jacková

riaditet divlzie Enerl‘ vedúca odd. Inžiniering a vonkajŠie vzťahy


