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ELEKTRoENnncnrrcrÉHo zARIADENIA
uzatvorenávsúlades$38ákonač.656/2004z.z.oenergetikeaaozrneneniekoýchákonova$269ods'2

ákona č. 5l3/l99l zb. (obchodný zákonník)

Číslo znlluvy: 1 122500007-Pvo

I. zmluvné stŤanv

l. Žiadatel':
ZSE Distribúcia' a.s.,
čubnova 6,8ló 47 Bratislava
zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: 54 vložka;3879/B
Ditel' povolenia na distribúciu elektiny vydaného ÚRso č .: 2o07E 0258'
Štatutámy ástupca : ing. Andrej Juris _ predseda predstavenstva

tČo: 1?';Ji?i*u"''*_člen 
predstavenstva

oIČ: 2o22l8go48
IČ opu: sK2o22189048
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 2626|06826/1100
IBAN : SK84l I00OOOOOO2 628t7 StOz
Osoba oprávnená k podpisu Zmluvy: Ing. Jozefvoštinár, vedúci úseku riadenia prevádzky a rozvoja DS

Ing. Jana Semančíková' vedúci sprály aktív

zastúpený na áklade plnomocenstva spoločnosťou :
západoslovenská en€rgetika, a.s.,
culenova ó, 8ló 47 BraÍislava
zapísaná v obchodnom registri okesného súdu Bratislava l., oddiel 54 vloŽka ě.285z/BICO: 35 823 551
osoba oprávnoná konať vo veciach technických: Iluboš Cisár

špecialista sprá\y energeticl$ých zariaden í

Korešpondenčná adresa na doručovanie písomností : Západoslovenská energetika, a.s.,
Culenova 6, 816 47 Bratislava

2. Vlastník:
Názov: obec selice
Adresa: Sovietskej armády t13l,925 72 SeliceIČo: oo3oól5l
DIČ:
Bankové spojenie : vÚB, a. s.
číslo účtu : 17623132/0200
zastÍlpený : Igor Mandák _ starosta obce
Osoba oprávnená k podpisu Zmluvy : Igor Mandák _ starosta obce

II. Úvodné ustanovenia

1- Žiadarcr je vglučným vlastníkom eleklroenergetických zariadení - nadzemného elektrického vedenia nízkeho
napiitia'(d'alej len ,,elektrické vedenie"), IrÍoré je umiestnené na podpemých bodoch elektrického vedenia
(d'alej len .,podperné body"), ktoré sú umiestnené na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom úz€mÍ:
Šók, selice.

2. Na podperných bodoch sú umiestnené zariadenia verejného osvetlenia (svietidlá a lýloŽnfty) (ďalej len
,,verejné osvetleni€") ajedno elektroenergetické rozvodné zariadenie - eleknické vedenie nÍzkeho napátia,
ktorým je zabezpeč,ovaná preprava elektriny pre verejné osvetlenie (d'alej len ,,vedenie verejného
osvetlenia"). verejné osvetlenie a vedenie verejného osvetleniaje vo ýlučnom vlastníctve vlastníka.
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Žiadater má áujem v rámci realiácie stavby: ,,DS Selice, rekonštrukcia NNv" lykonať stavebné úpravy
elektrichých vedení a podpemých bodov uvedených v článku Il. ods. l. tejto znrluly spósobom uved€n}tn
v článku II. ods. 3 tejto zrrrluvy. Prí realiácii tejto stavby bude Ziadatel' vyrnieňať elektrické vedenie tak, Že
elektrické vedenie, ktoré pozostáva m štyroch samostatných vodičov nizkeho napátia bude nahradené
ele]crickým vedením, ktoré worí len jedno zvázkové kábtové vedenie nízkeho napátia, v kÍorom sa bude
nachádzzť Zvázok štyroch vodičov vedenia. Pri realiácii t€jto staYby bude Žiadater zÁroveň. nahrádzzt
póvodné podpemé body novými podpemými bodmi.
Z dóvodu realiácie stavby ŽiadateÍa uvedenej v článku |I. ods. 3. tejto znrluvy a zabezpečenia súladu
noYého konštrukčného riešenia vyhotovenia elektrického vedenia podťa článku II. ods. 3 tejto zrrrluvy a
vedenia verejného osvetlenia na podpemých bodoch, je potrebné vykonať (i) preložku verejného osvetl€nia
a (ii) preložku vedenia verejného osvetlenia spočlvajúcu vjeho pr€miestnení a nahradení novým vedením
verejného osvetlenia. Vál'adom na uvedené, sa zrnluvné strany dohodli na uzatvorení tejto znluvy' ktorej
predmetom je r1medzenie rozsahu preložky verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetl€nia
a v}Ťnedzenie práv a povinností zmluvných strán pri vykonávaní preložky verejného osvetlenia a vedenia
verejného osv€tlenia.

III. Predmet zmluw

1' Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinnostÍ zmluvných strán pre realiácii preloŽky
verejného osvetlenia a vedenia verejného osYetlenia' ktoré sú Yo vlastníctve Vlastníka (ďalej len
,,preložka").

2. Rozsah preložky ajej presné lamedzenie je uvedené v sifuačnom pláne' ktorý worí prílohu č. l teÍo
Zmluvy.

IV. Dohodnutý roxah sooluoráce

1. Vykonanie prelóŽky v rozsahu preložky vedenia verejného osvetlenia zzbezpeěí Žiadatel'. Náklady spojené
s vykonaním pr€ložky v roxahu preložky vedenia verejného osvetlenia máša Žiadatel'.

2. Vykonanie preložky v rozsahu preložky verejného osvetlenia zabezpeč, VlastnÍk. Náklady spojené
s rykonanírn preložky v roxahu preložky veÍejného osvetl€nia máša vlastník.

3. vypracovanie sifuačného plánu, ktorý tvorí prílohu č. l tejto zÍnlu\y nbeq1ěi| Žiadalrcť na svoje náklady.
4, Ž|adater je oprávnený poveriť vykonaním činností v rozsahu podÍa článku lV. ods. l. tejto znluvy tretiu

osobu (ďalej len 
'zhotoviteli').5. Váťadom k tomu, Že preložka bude rykonávaná v dósledku a v rámci realiácie stavby Žiadatel'a uvedenej

v článku Il. ods' 3. tejto znluvy, je nevyhnumé' aby bola zabezpečená súčinnosť prác Žiadatefa
vykonáYaných (i) v súvislosti s realiáciou stavby Žiadatela uvedenej v článku II' ods.3. tejto znrluvy a(ii)
v súvislosti s vykonávaním preložky v rozsahu preložky vedenia verejného osvetlenia, s prácami vlastníka
vykonávanými v súvislosti s realiáciou preloŽky v rozsahu preložky verejného osvetlenia.

6. vlastník je povinný lykonať demontáž verejného osYetlenia do 30 kalendámych dní od doručenia písomnej
vgny Žiadatela na rykonanie demontáže verejného osvetlenia. v prÍpade nečinnosti, resp. omeškania
vlastníka s demontážou verejného osvetlenia v uvedenej lehote, je Žiadatel' oprávnený vykonať demontáž
Yerejného osvetlenia na náklady a nebezpečenstvo vlastníka. Žiadatel'uloŽí demontované verejné osvetlenie
na miesto určené vlastníkom. v prípade, ak Vlastník neurčÍ Žiadateťovi miesto na uloženie demontovaného
verejného osvetlenia, Žiaďater u|oží demontované v€rejné osvetlenie na ktonýkorvek pozemok vlastnÍka. za
strafu, zničenie, poškodenie alebo Zn€hodnotenie takto uloženého demontoYaného verejného osvetlenia
mdpov€dá vlastník.

7. Vlastní<je povinný poskytnúť Žiadateťovi všetku potrebnú súčinnosť, ktoru je pri realiácii stavby uvedenej
v článku lI. ods. 3. tejto znluvy a v súvislosti s vykonávaním preložky možné od vlastníka spravodlivo
požadovať.

8. Po ukončení stavby uvedenej v článku Il. ods.3. tejto zmluvy a preloŽky v rozsahu vedenia verejného
osvetlenia, Žiadateť pÍsomne lyzve vlastníka na vykonanie montáže veÍejného osvetlenia ajeho prepojenie
na vedenie verejného osvetlenia. Vlastník vykoná montáž verejného osvetlenia ajeho pripojenie na vedenie
verejného osvetlenia na svoje niíklady a nebezpečenstvo.

Zmluvr o vykon|nÍ Feložky €hktřoen€rgctického z.ri.denb č. l l22500007_Pvo



Člen skupiny

é.on

10.

Po ukončení stavby uvedenej v článku Il. ods.3. tejto zmluvy, preložky v rozsahu vedenia verejného
osvetlenia a preložky v rozsahu verejného osvetlenia vykoná Žiadatel'bez zbyiočného odkladu odbomú
prehliadku a skúšku preloženého vedenia verejného osvetlenia a odovzdá vlastníkovi plán skutočného
vyhotovenia vedenia ver€jného osvetlenia vykonaného v rámci realizácie preložky.
odbomú prehliadku a skúšku verejného osvetlenia je pred uvedením verejného osvetlenia do prevádzky
povinný vykonať na svoje nárklady Vlastník.

v. Termínv Dlnenia Dredmetu zmluvv

i' Žiadater sa zŤvazlje informovať vlastníka o zÁmere realimvď stavbu uvedenú v článku II. ods. 3. tejto
zmluvy spolu s predpokladaným termínom realiácie stavby uvedenej v článku II. ods.3. tejto mtluvy
najneskÓr do 3l 'decembra roka predchádzajúceho roku realíácie stavby uvedenej v článku Il. ods. 3. tejto
zmluvy.

ii. Žíadatet sa zAYazlje informovať Vlastníka o začiatku r€aliácie stavby uvedenej v článku II. ods. 3. tejto
zmluvy a o začiatku realizÁcie pÍeloŽky najmenej 14 kalendámych dní vopred' Predpokladaný čas
vykonávania stavby uvedenej v článku II. ods. 3. tejto znluvy a preložky podl'a tejto znrluvy je 90 dní.

vl. zvláštnedoiednania

1. Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. so sídlom Čulenova ó, 816 4? Bratislava, lČo: 35 823 55l,
zapÍsaná do Obchodného registra okÍesného súdu Bratislava l v oddiely Sa., vloŽka 2852lB je splnomocnená
Žiadateťom na všetky právne ťrkony súvisiac€ s touto zÍnluvou počas realiácie preložky.

2. vlastnícwo verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia sa v súlade s $ 38 ods. l ákona o energetike
preložkou nemení. Vlastník teda zostáva vlastnftom verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia i po
vykonaní preložky.

VIl. Platnost'a účinnosť zmluw

1. Táto znrluva nadobúda platnosť ďiom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej nerejnení na webovom sídle vlastnika; ak vlastník nemá webové sídlo, ZÍnluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v obchodnom vestníku. Vlastnft je povinný
najneskÓr do 7 dní od podpisu zrnlury oboma zrrrluvnými stranami zverejniť túto zmluw na webovom sídle
Vlastníka; ak Vlastník nemá webové sídlo' v obchodnom vestníku. vlastník je povinný Žiadatetovi
bezodkladne vydať potvrdenie o zverejnení tejto zÍnluvy.

2. Ak k začiatku realízÁcie stavby uvedenej v článku II. ods. 3. tejto znluvy a začiatku realiácie preloŽky
podťa tejto znlwry nedÓjde do 4 rokov od účinnosti tejto zÍnluvy, táto zmluva zaniká.

vIII. Informačná Dovinnost'

zmluvné strany sú povinné vájomne sa informovať o všetIoých nnenách nevyhnutných pre riadne plnenie
tejto zÍnluvy, najmá ale nielen o zrnenách identifikačných údajov zrrrluvných strán, dohodnut'ých termínov,
technických a iných údajov uvedených v tejto zmluve. zmluvné strany sa dohodli' že informácie neYyhnutné
na riadne plnenie tejto zmlu\T si budú poskýovať písomnou formou, a to najneskÓr do 3 pracovných dní odo
dňa kedy takáto zrnena nastala.

Ix. záver€čnéustanovenia

l. všetky práva a povinnosti lyplývajúce Z tejto unlu}y prechádzajú aj na právnych násfupcov zmluvných
stnín.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti budú doručované na adresy uvedené v článku I. tejto
zmluvy.
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Akékolvek zrneny podmienok dohodnuých v tejto zÍnluve alebo jej doplnenia sa budú realimvať po
vájomnej dohode znluvných strán formou vzosfupne číslovaných písomnýcň dodatkov k tejto znluve, ktoÉ
budú podpísané oprávneÍými ástupcami oboch znluvných st"án.
Zmluvaje vyholovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, zktorýchkaždí m zmluvných strán dostane
po 2 vyhotovenia.
Príloha č. l tvorí neoddelit€rnú súčasť tejto unluvy.
z1tyný 

1r_any qrehlasujú, že pred uzatvorenírn znluvy si ju pozome pr€čítali, j€j obsahu porozumeli, plne
vyjadruje ich slobodnú a vááu vóFu, na znak čoho ju podpísali.

v Bratislave, ďia.. .(.k, p' l

V mene a za

voštinár
vedúci úseku prevádzky a rozvoja Ds

4.

5.
6.

V mene a za Vlastnlka:

Mandák

Sernančíková
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Príloha č.1

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1122500007 _ PVo


