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

podľa ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

číslo zmluvy:
čfslo stavby: 9005733 ^

názov stavby: Poproč - úprava TS7, VN a NN Obecný úrad POPROČ
Dátum61.1

ZA^- 7Ô^Zmluvnéstrany
Podacl* Slalo: äialo apl>u: /Povinný z vecného bremena: h -í?f^/^ ^

Názov Obec Poproč PŕÍlohy/Ualy: Vybavujs: ^ . -^i ^ynm

ŕ

^,[""^

Sfdlo Skolská 2, 044 24 Poproč1
V

Zastúpený Ing. Stefan Jaklovský, starosta obceff

/čo 00324639

IČDPH <

DIČ 2020746189ť

Bankové spojenie Prima banka Slovensko a.s.s

č.účtu 040770001/5600.

Spoluvlastnícky podiel 1/1.

(ďalej len "povinný")

a

Oprávnený z vecného bremena:

Obchodné meno Východoslovenská distribučná, a.s.*
*

So sídlom Mlynská 31,042 91 Košice
IČO 36 599 361
IČDPH SK2022082997
DIČ 2022082997
Bankové spojenie Citibank Europe, plc., pobočka zahraničnei banky
Číslo účtu 2008480001/8130*

Zápís v registrí: Obchodný register Okresného súdu Koštee I, Oddiel: Sa, Vložka čfslo: 141 W,

v zast. na základe Generálneho plnomocenstva zo dňa 9. Januára 2013
Obchodné meno Východoslovenská energetika a. s.>

So sídlom Mlynská 31, 04291 Košice
zast. na základe poverenia: Ing. Róbert Truhan, vedúci odboru Projekty

Ing. Lýdia Jacková, vedúca odd. Projektový inžiniering
IČO 36211222
DIČ 2020062319
IČDPH SK2020062319

Bankové spojenie VOLKSBANK Slovensko, a.s.
číslo účtu 4350099408/3100
spoločnosť zap/saná v Obchodnom fegistrí Okresného súdu Košs'ce I, odd. Sa, vl. č. 1203/V
(ďalej len "oprávnený")
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čl.ll

Predmet zmluvy

2.1. Povinnýje vlastníkom pozemku v obci..

Katastrálne územie Parc.č., register Druh pozemku Výmera (m )3 LVč.
Poproč 810/2 KNC Ostatné plochy 11433 1190

2479/2 KNC Zastavané pi. a nádvoria 2996 1190
2500/3 KNC Zastavané pl. a nádvoria 726 1190

(ďalej ten "slúžiaci pozemok") v spoluvlastníckom podiele uvedenom v článku 1 tejto zmluvy.

2-2- z:^" SS u^  aTtou.^ľiad"'LV8°?6ho,bremena;,.ktorou.^nny.zrodí ^.^žiacom
p^^^^^^^-ho^"a.^^mnehomkého
vedemaa Prí^^ - nadzemného elektncKého vedenia a príslusens^a (podT. prilaženeigratickel
situácie).

2'3' ?^?hom .ve?.n?f?? bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie
^ei!?,r?iTlT?.e!if!<lh(?_=^ lri?d^.ia a.J ho. pnslusenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude
zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena.

2.4. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne.

2.5. povmny'sa. zaväzuje uzavrieť Zmluvu o zriadenf vecneho bremena bez zbytočného odkladu potom, ako
ÍLCL?.!L.?! ?5rá-y-ne^-y-yzve'_.ORr?.Yn?ny yyzve povinného.na uzayretie budúcej zmluvy do dvoch
^Ía"coy,-?-d-.?oru5eJ1ia.??ometrickéh p zriadenie vecného bremena, úradne overeného
správou katastra, oprávnenému.

2'6' iF^älrJeľľJihhJ) b^^^ľ>deh^^yJ?^<Í(íl>^i,r^2 ľS?*^IJ"íT)^!LrLCÍ?n-??-rľ>rľ..v^hotovenY!T1.po
^Ä" ^=^^dzemľeho ^6!T0 vedenB -ahuiúcm --K?lTO-!l?-ťž^-UPOd n?!^ho.elektrick?ho vedenia nasfúžiacom pozemku a ŠÍrkoujeho ochranného
pásma zasahujúceho na slúžiaci pozemok.

61. III
Spoločné ustanovenia

3a1' ľfľii.n.niLľ-^!aíu!e^ž?_,nie Je<,.?bmed,zen^vnakladanr so slúžiacim pozemkom v rozsahu svojho
ľ?.ľ.Y!a.s_tní(?eho Podielu a suhlasí, aby vecné bremeno podfa tejto zmluvy bolo zapísané v katastri
;S^=chäreh°J:m ^ °T°P->so^,
S'n^^i^>p^;'ln?f^L^.T?rl^ii'ľi^ L?iľiž.iT??T ľ-^erľ^J1a^ ?dS)vedá..za šf<o!:lu tyrľ spôsobenú-
Oprávnený berie na vedomie zápis na príslušnom liste vlastníctva ku dňu podpisu tejto zmluvy.

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

3'3' !S?ľ1y--si!J-tilľ-í -^° ..vstupolľ.a yjazdom opravneneho a ním poverenych osôb na slúžiaci pozemok
počas realizácie stavby uvedenej vtejto zmluve a vykonanfm potrebných stavebných prácna sÍúžiacom
pozemku.

3-4- präYa.-a.Povi"nosti zmiuvnych strán vypiyvajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov
zmluvných strán.

3'5' F^ľ'ľľy. !?^y?ZIÍJT'_ž.e^!:)_podPÍ?anl teÍtozmluvy nevykoná žiaden úkon bez vedomia oprávneného,
Ä=tť E" s-^1-^;-^'"^^*:mak zodpoveda za skodu tým spôsobenú. Ak včase uzatvárania Zmluvy o zriadenívecného bremena
^^aL ^n^=J^=t;L  bopovde^a-. -^"anehnuternostf, vzniknuté na strane povínného, povinný sa zaväzuje poskytnúť nevyhnutnú súčínnostna
odstráneníe takéhoto obmedzenia.

3'6' Navrh.na"v_kladvecného,bremena do. katastra "ehnuterností podá oprávnený. Správny poplatok
súvisiaci so zápisom vecného bremena do katastra nehnutefností znáša oprávneny.
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3M7> ^Yľli^ni^^^TS"2?"^od-ľ.sp-ôsobenú druhej zm'uvneistrane porušenfm povinnosti z tejto
SatetTOto^poďatqtozmluv^-

3'8'^vinľlz.i^n^^ľ1-!ľ?=!l^.v? rľ/-.povinnosti tlpieť vstuP avJazd oprávneného z vecného
^remena atebo nm1.poverene' osoby - sláziac.pozemcŕpU^e^^neného \ v=
^^h^ie^st^^m^m^c^z^^ko^^kto'ebybra^0^^^
p°vere"-e)osobe"°výl<one ieho práv z '/ecného bremena P°ďa teÍto'zmluvy'a~zákonac"251/201'2Z"'z:
o energetike.

3'9'plaTs^eíto*zm^vykončí najneskôr v deň zápisu Práva z vecného bremena do katastra nehnuterností,
uvedeného v tejto zmluve.

éľlV
ZávereČné ustanovenia

4-1- ZS.T^.d;)h:lďLze..povinny.z'recného bremena ie °právneny ^úkorvek pohFadávku
v^mČ. :^S^^mluvLpostw,TOmúosobu.a!ebol< nei'zriadir P^'^e^
^^S^T^ -^op.vnené^

4-2- zsijsda p]atnosf a ú innosf '^ ^P-b°- -y.i st.nan,, ak ^ nie ,e
ustanovené inak.

4"3" ^to?ciá^k.(^[^n. za^i"")"J"zm^°rfr^^a s^ňka Pč°d^1i^2kou°?ej z^er^jns^dpnodma ^unpae
=^: = =^S ^t=ym:zäk-^^
Ä"Í^?S,'5ľ"ÄS,u;;Í,="SÄ"'."'-m^>osti-t Íto zľluvy-prl Porušení tohto záväzku Povinny zodpovedá za-to,~že/

tr?LZ.T^a"ľ^a,d?ľ.d^=ľč-i^?-sť:.,ustanoveniátohto bodlj'sa~nepouži|u',"akjtáto7mluva7elspíň^
podmienky na jej zverejnenie podľa zákona.

4'4' ^^^enhv ^e^lp^^v^s^^J!O^SÚ^^.^OČt[Í účastníkov zmluvy advoch
=i^h naviac-Jeden rovnopis 2rriuvv obdrzí ka^Y "castníkzmluvy-a-o-dva ^s;naviac
oprävnený.

4'5' ^unvnn^^naYhan^?L^^^'lu,SS^^?Íf!10dn.ého_2ák?nníka na túto zmluvu- Túto zmluvu
4.e. SÄS^^Ä^-S6:

^^l^^^eH^^^^^o^^^^e^é^u^é;. ich ?mluvna voľnosť
4.7. Z^\^m^^w^ZT^\^^u^^rSiu^^^a^\{S^l^t^>n^B^eJnw^n^^-^o^^.~s^mluvu uzatvá^ú slobodne a vážne.jej obsahu porozumeli a^a znaksuhlasu s nou, jubez výhrad podpisujú.

/

povinny:
y.

V ^.^/.:..... dňa ..^..^.....-^./J

Ing. ^fan Jaklovský, starosta obce

/

oprávnený: Východoslovenská distribučná, a.s.

V Košiciach dňa .,U:./L^f.^

^

Ing. Róbert Truhan Ing. Lýdia Jacková
vedúci odboru Projekty vedúca odd. Projektový inžinieringna základe poverenia na základe poverenia

3. strana zmluvy AF1_zbzVB_2013_1


