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Zmluva o zriadení vecného bremena
uzavretá podľa ust. § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

Č. 1993/5300/2012

č. stavby: 9005153

názov stavby: Poproč - úprava TS č. 5, VN a NN vedenia pri Íhrisku

čl.l

Zmluvné strany

1.1
r

nazov Obec Poproc
v

sídlo Skolská 2, 044 24 Poproč
zast. Ing. Stefan Jaklovský, starosta ť .'n.n ^unL-'p'PU.J--' ->,na .rf

ICO 00324639 Obscný úratí POPROČ
v

V

DIC 2020746189 '. n^ ".a.au v,-r,w>w<iw 'iSIPtin?. j>no'_ Fn Ľ-..ľrii-r . 'i rr'n w>.>ťľ I" . .-^ua --. .-"....- ŕ".

yéítfnt
bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s. '^.^- ZO^č. účtu 0404770001/5600 btíA

>ť |Pädac!<  {ii.le: Tôr"eííŕ spEau:
~MWf .^-/ ^**ľi*^*</ť . ^cŕi-fpp. * p*^<

^ ^^^^^^spoluvlastnícky podiel 1/1I

íť,- 'zw"J T^ 1WWS1*W

ako povinný z vecného bremena (ďalej len "povinný") iT'r^T^ŕJí^C! JVi|Vytoavy[e: é^tjížf^X-
/

a
1.2

/

nazov : Východoslovenská distribučná, a.s.
sídlo :Mlynská31,04291 Kosice
zast. : Ing. Jaroslav Hrušč

člen predstavenstva
: Mgr. Miriam Lévayová
vedúca odbom Manažment vlastníckych vzťahov

v

IČO : 36599361
v

DIC : 2022082997
v

ICDPH : SK2022082997
Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

^ číslo účtu : 2008480001/8130
Iť̂ Zápis vregistrí: Obchodný register Okresného súdu Košíce l, Odcfíel Sa, Vložka Číslo 1411/V

ako oprávnený z vecného bremena (ďalej len "oprávnený")

čl.ll

Predmetzmluvy

2.1 Pov.nnýje vlastníkom pozemku^nachádzajúceho sa v obci Poproč, v kat. území Poproč,
zapísaného v liste vlastníctva č. 1190 ako pozemok parc. KN-C č. 2504 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2949 m2 (ďalej íen "slúžiaci pozemok"), v spoluvlastníckom
podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy.

2.2 Geometrickými plánmi č. 302/2012 (úradne overeným Správou katasíra Košice-okolie
pod č. 173/2012) a č. 303/2012 (úradne overeným Správou katastra Košice-okoiie
pod c. 175/2012), vyhotovenými fy Geodetíc spol. s r.o., IČO 31691501 (ďalej
(en "geometrické plány"), je na slúžiacom pozemku vyznačené vecné bremeno, ktoré
povinný touto zmluvou zriaďuje v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu v prospech
oprávneného in personam a ktorého obsahom je povinnosť povinného strpieť výkon



povolenej činnosti oprávneného podľa zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike ao zmene
a doplnení niektorých zákonov.

2.3 Na základe tejto zmluvy bude vykonaný zápis v príslušnom liste vlastníctva v časti "C -
v

Ťarchy" v znení:
"Vecné bremeno podFa zák. Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zák.
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prospech
oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučna, a.s., Mlynska
31, 04291 Košice, IČO 36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej
činnosti podFa zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení
a y rozsahu Geom^rickeho_planu c.,30?^a^eometnckeh^plan^u^03/2012,
vyhotovených fy. Geodetic spol. s r.o., IČO 31691501, na parc. KN-C č. 2504".

čl. 111
Náhrada za vecné bremeno a splatnosť

3.1 Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

ČI.IV
Spoločné ustanovenia

4.1 Povinný vyhlasuje, že nie je obmedzený v nakladaní so slúžiacim pozemkom v rozsahu
svojho'spoluvlastníckeho podielu a súhlasí, aby vecné bremeno podfa tejtozmluvy bolo
zapísané vkatastn nehnuteľnosti v ProsPech opravneneho. POVinny ^hjf^^^^
že oboznámil oprávneného so všetkými právami a povinnosťami viaznucimi na slúžiacom
pozemku, ínak zodpovedá za škodu tým spôsobenú. Oprávnený berie na vedomie zápis
na príslušnom liste viastníctva ku dňu podpisu tejto zmluvy.

4.2 Povinný sa zaväzuje, že po jeho podpísaní tejto zmluvy nevykoná žiaden taký úkon, ktorý
by mohol byť prekážkou zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností podľa tejto
zmluvy, Ínak zodpovedá za škodu tým spôsobenú.

4.3 Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy podá
opravneny po nadobudnuíi platnosti a ucinnostitejtozml^yyaje)d(^ucen,sp01^
s písomnym potvrdením v zmysle bodu 5.2 tejto zmluvy oprávnenému, ktorý zároveň
zaplatí správny poplatok vo výške 66 EUR s tým spojený.

4.4 Povinný sa zaväzuje poskytnúf oprávnenému nevyhnutnú_súčinnosť pri výkone práv
z vecného bremena podľa tejfo zmluvy a zák. Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

4.5 Pre účely tejto zmluvy sa povotenou činnosťou podľa zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obsahom vecného bremena podľa tejto
zmluvy rozumie povinnosť povinného sírpieť umiestnenie podzemného elektrického
vedenia a jeho' príslušenstva na slúžiacom pozemku tak. ako _ Je to_ zakreslené
v geometrických plánoch; strPieť v^t^p__avJazdo,praYnen.eh?_na ?,liž.i^SÍ.i/^°Tľlc 
prechod aPreJazdoPraynenehocez^l^z'acip^zem^kpn^ Ú^S^v
a opravách stavby podzemného elektrického vedenia ajeho^ príslušenstva; zdržat
sakonania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena
podľa tejto zmluvy a zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

4.6 Oprávnený sa zaväzuje postupovať pri výkone práv z vecného bremena podľa tejto
zmluvy a zák. c 251i/2012z-z- °^ner9eti[<e a, O^Tln"e,^^PIIle,rlLľi.TktS2tc!Í>^^^^
s nálezitou odbornou starostlivosťou a len v nevyhnutnom rozsahu, nezaťažujúcom
povinného nad potrebnú mieru. Oprávnený uvedie sfúžiaci pozemok po každom vstupe,
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^LTZde do pôvodného stavu-s ohľadom na účel zmeny vykonaný vstupom, alebo
vjazdom.

4'75^né,,!tľľ^Aa_n.ayz.ájom SPInomocňuJÚ na.°PI'avu Prípadných chýb, ktoré sa ích
týkajú, v konaní na príslušnej správe katastŕa podľa tejto zmluvy.

4>8?ľ^d^LeA..^^?" ^me??. ks!úži.acemu ^ozemku. podľa teito zmluvy bolo
schválené uznesenfm Obecného zastupiteľstva v'Poproči, ktoréjeprflohou tejtozmluvy.

y
61. V

Záverečné ustanovenia

5>1^ľ^i ^d?^^Jľ!,alr!?ftL!i/ú^^.s!J-ei f?-CLPÍ?an.ím oboma zm'uvnymi stranami.
a^ďalqnieje ustanovené mak. Oprávneny 'nadobudne práva K nehnuteľnosti "podl:a
tejto zmluvy povolením vktadu týchto práv do katastra nehnuteľností.

52 ^rtľ^ek ^fn^^n J?rf^'nl^u o^°^u^ PL°^i^Ík' ^J,^20^?'z_.o.slobc?dnompwtupeLk-inforT.(rfale"en ;^°"")'a^uva zároveň splna',.od.,enku^
^Í^^V^^^I ^^í'^nr^^^^^iar^i?^l^i1Ífm^^[ ^^^i^^i^^T.^.T^.^lr^^f-?^!^^^- i i^ .

^ :t=,2S^=^=á-=m-^-twdenia^zvereinen^zmluYy oprávnenému^ Deň nasledujúci po dátume zverejnenia "zmluvy'je
^^w^^^^n ,-ušení ^^^^
^d.plv"ed^,-z!,-t?^.ž!játo_ zm'T nenadobudne ucinnosf. Ustanovenia-'tohto~ boďu
sa nepoužijú, aktáto zmluva nespfňa podmienky najej zverejnenie podľa zákona.

5'3^liy^J^víh^v^nl^v.pL.iatÍ.h-_ľ^nopisoc^' z ktorychJeden obdrží povinný, dva
oprávnený a dva rovnopisy budú prílohou návrhu na vklad do katastra nehnuternostÍ.

5A^^l T^^)yh^uJ^ž^hzr^^^preJa^LSÚ,^s,E?oč^! z:r?zutl"txerľ.éa.urôit,é' ichzm'uvna"VOIY10sť..nreA,obmedzená atáto zmluva nie je-uzatváraná~'vtiesni,'
ani za nápadne nevýhodných podmienok.

5'5?,rľ.fi^né.s<tLan^z^v"u,LU-!?!ár?^sl?bodne avážne' ÍeÍ obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s ňou, ju bez výhrad podpisujú.

f

povinny:
VPopročidňa.^..^.^ f

 b
ÍLOJ^
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^ "ľ^. o

'ľf V ^<?, "ä
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^o
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Ing.Štef^íJaklovský ^'.

^/:^starosía \* y-
Í.S *^^ \

^\
\-

^ Í^
>-

/ ľ

oprävnený: hf. fc- T-T

V Košiciach dňa \ {. °^: . M

Východcístavenská di.stribučná, a.s.
QáKosics

^..c "20.
\,

Ing. Jaroslav Hrušč Mgr. Miriarrí Lévayová
predseda predstavenstva vedúca odboru

Manažment vlastníckych vzťahov
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