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

Cleninnogy

podla ustanovenia

§ 289 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodného

zákonníka

císlo zmluvy: 0987/2210/2017
císlo stavby: 9005965
názov stavby: Nižný Krucov - úprava VN prípojky a TS1

cl. I
Zmluvné strany
1.1
meno / názov
trvalý pobyt / sídlo
rodné císlo / ICO
dát. narodenia / DIC
ICDPH
bankové spojenie
IBAN

-

: Obec Nižný Krucov
: Nižný Krucov s.c. 48, 093 01
: OO332 615

: 2.0'LDb j O.t-C;-o
:'lí!.IH~ !J~AJk1j SiOvt:JvSt..o(~-<;
: Sk.l~

.5"(;'00 0000

BIC(SWIFT)

: /LOHkSt)X

zastúpenie

: Mgr. Hermanovská

OO!;-,j. 6Mb

Vladimíra

-lobo~k

TO01

- starostka

/fIr2HjtOJ/eE

obce

spoluvlastnícky podiel : 1/1
ako povinný z vecného bremena (dalej len "povinný")
a
1.2
názov
sídlo
ICO
DIC
ICDPH
bankové spojenie
IBAN

: Východoslovenská distribucná, a.s..
: Mlynská31,04291 Košice
: 36599361
:2022082997
:SK2022082997
: CitibankEurope plc, pobocka zahranicnej banky
: SK838130 0000 0020 0848 0001

BIC(SWIFT)

: CITISKBA

zastúpenie

: Ing.Ján Juhašcik, vedúci odboru Sietový inžiniering

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice l, Oddiel Sa, Vložko císlo 1411N

ako oprávnený z vecného bremena (dalej len "oprávnený")
cl. II
Predmet zmluvy
2.1. Povinný je vlastníkom pozemku v obci Nižný Krucov.

katastrálne územie
parc. c., register druh pozemku
mZ
NižnýKrucov
114, CKN
Zastavané plochy a nádvoria 2037
(dalej len "slúžiaci pozemok") v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy.
2.2. Zmluvné strany uzatvoria Zmluvuo zriadení vecného bremena, ktorou povinný zriadi na slúžiacom pozemku
vecné bremeno v prospech oprávneného ako vlastníka stavby
.
podzemného elektrického vedenia (predpokladaná dížka 130 m)
.
kioskovejtrafostanice (predpokladaný rozsah 10 m2)

2.3. Obsahom vecného bremena bude povinnost povinného z vecného bremena strpiet umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude zakreslené
v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena.
2.4. Vecné bremeno sazriadi

.

.

za dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške urcenej plochou v
m2zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypocítanú podla dížky podzemného elektrického
vedenia a šírky
ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri cene 2 EUR/m2
za dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške urcenej plochou v
m2zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypocítanú podla záberu kioskovej trafostanice, pri cene 2 EUR/m2

2.5. Náhrada podla bodu 2.4 tejto zmluvy patrí povinnému vo výške podla jeho spoluvlastníckeho podielu
k slúžiacemu pozemku. Náhrada bude povinnému zaplatená po zápise vecného bremena do katastra
nehnutelností. Náhrada podla bodu 2.4 tejto zmluvy je uvedená bez DPH. K náhrade bude fakturovaná DPH
podla príslušných právnych predpisov. Ustanovenie tohto bodu neplatí, ak sa vecné bremeno zriaduje
bezodplatne, ak povinný nie je platitelom DPH, alebo ak náhrada urcená podla znaleckého posudku zahrna
DPH.
2.6. Povinný sa zaväzuje uzavriet Zmluvu o zriadení vecného bremena bez zbytocného odkladu potom, ako ho na
to oprávnený vyzve. Oprávnený vyzve povinného na uzavretie budúcej zmluvy bezodkladne po dorucení
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena oprávnenému.
2.7. Rozsahvecného bremena bude urcený geometrickým plánom vyhotoveným po ukoncení stavby a to
.
dížkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku
plochou kioskovej trafostanice / VN rozvádzaca

.

cl. III
Spolocné ustanovenia
3.1. Povinný vyhlasuje, že nie je obmedzený v nakladaní so slúžiacim pozemkom v rozsahu svojho
spoluvlastníckeho podielu a súhlasí, aby vecné bremeno v zmysle tejto zmluvy bolo zapísané v katastri
nehnutelností v prospech oprávneného. Povinný vyhlasuje, že oboznámil oprávneného so všetkými právami
a povinnostami viaznucimi na slúž:acom pozemku, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú. Oprávnený
berie na vedomie zápis na príslušnom liste vlastníctva ku dnu svojho podpisu tejto zmluvy.
3.2. Vecné bremeno sa zriadi v súvislosti so stavbou uvedenou v záhlaví tejto zmluvy. Povinný súhlasí so vstupom
a vjazdom oprávneného na slúžiaci pozemok pocas realizácie stavby uvedenej v tejto zmluve a vykonaním
potrebných stavebných prác na slúžiacom pozemku.
3.3. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z. tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov
zmluvných strán.
3.4. Povinný sa zaväzuje,že po podpísaní tejto zmluvy nevykoná žiaden taký úkon, ktorý by mohol byt prekážkou
zápisu vecného bremena do katastra nehnutelností v zmysle tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým
spôsobenú. Ak v case uzatvárania Zmluvy o zriadení vecného bremena bude existovat obmedzenie brániace
v jej uzavretí, alebo v povolení vkladu práva do katastra nehnutelností, vzniknuté na strane povinného,
povinný sa zaväzuje poskytnút nevyhnutnú súcinnost na odstránenie takéhoto obmedzenia, inak zodpovedá
za škodu tým vzniknutú.
3.5. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnutelností podá oprávnený. Správny poplatok súvisiaci so
zápisom vecného bremena do katastra nehnutelností znášaoprávnený.
3.6. Zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane porušením povinnosti z tejto zmluvy,
alebo konaním podla tejto.
3.7.Povinný z vecného bremena si je vedomý povinnosti trpiet vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena
alebo ním poverenej osoby na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo
ním poverenej osoby cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách uvedenej stavby a
povinnosti zdržat sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému, alebo ním poverenej osobe vo výkone jeho práv
z vecného bremena podla tejto zmluvy a zákona c. 251/2012 Z. z. o energetike.

3.8. Platnost tejto zmluvy koncí najneskôr v den zápisu práva z vecného bremena do katastra nehnutelností,
zriadeného v zmysletejto zmluvy.
cl. IV
Záverecné ustanovenia
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že povinný z vecného bremena je oprávnený akúkolvek pohladávku vzniknutú
na základe tejto zmluvy postúpit na inú osobu alebo k nej zriadit právo v prospech tretej osoby len
s predchádzajúcim písomným súhlasom oprávneného.
4.2. Zmluva nadobúda platnost a úcinnost jej podpísaním oboma zmluvnýmistranami, ak dalej nie je ustanovené
inak.
4.3. V prípade, ak povinný je povinnou osobou podla zák. c. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
(dalej len "zákon") a zmluva zároven spína podmienku jej zverejnenia podla zákona, povinný sa zaväzuje
zverejnit túto zmluvu spôsobom stanoveným zákonom a dorucit oprávnenému písomné potvrdenie o
zverejnení zmluvy. Den nasledujúci po dátume zverejnenia zmluvy je dnom nadobudnutia úcinnosti tejto
zmluvy. Pri porušení tohto záväzku povinný zodpovedá za to, že táto zmluva nenadobudne úcinnost.
Ustanoveniatohto bodu sa nepoužijú,aktáto zmluvanespínapodmienkynajej zverejneniepodlazákona.
4.4. Zmluva je~vyhotovená v pocte rovnopisov zodpovedajúcemu poctu úcastníkov zmluvy a jednom rovnopise
naviac. Jeden rovnopis zmluvyobdrží každý úcastník zmluvya o jeden rovnopis naviac oprávnený.
4.5. Zmluvné strany sa dohodli na použití ustanovení Obchodného zákonníka na túto zmluvu. Túto zmluvu možno
menit alebo zrušit len dohodou zmluvnýchstrán v písomnejforme.
4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatocne zrozumitelné a urcité, ich zmluvná volnost 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 nou, ju bez
výhrad podpisujú.
povinný:

