
ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

ZMLUVA O VYKONANÍ PRELOŽKY 
ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA 

uzatvorená v súlade s§ 45 zákona č. 25112012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v 
súlade s§ 269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Číslo Zmluvy: 1413400007-PVO 

1. Zmluvné strany 

1. Žiadateľ : 
Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka:3879/B 
Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č.: 2007E 0258. 
Štatutárny zástupca : Ing. Andrej Juris - predseda predstavenstva 

IČO: 
Ing. Tomáš Turek, Ph.D. - člen predstavenstva 
36 361 518 

DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie 
Číslo účtu: 
IBAN: 

2022189048 
SK2022 l 89048 
Tatra banka, a.s. 
2626106826/1100 
SK8411000000002628178102 

Osoba oprávnená k podpisu Zmluvy: Ing. Miloš Nagy, vedúci úseku riadenia prevádzky a rozvoja DS 
Ing. Stanislava Sádovská , poverená zastupovaním vedúceho 
správy aktív 

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Štefan Pavlov, špecialista energetických zariadení 
správy 
sietí 

2. Vlastník : 
Názov: 
Adresa: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 
Zastúpený 

Osoba oprávnená k podpisu Zmluvy : 

Mesto Zlaté Moravce 
l.mája č.2, 953 01 Zlaté Moravce 
00 308676 
2021058787 
VÚB, a.s 
Sk220200000000003342162 
Dipl.Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 

Dipl.Ing. Peter Lednár, CSc., 
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II. Úvodné ustanovenia 

1. Žiadateľ je výlučným vlastníkom elektroenergetických zariadení - nadzemného elektrického vedenia 
nízkeho napätia,( ďalej len „elektrické vedenie"), ktoré je umiestnené na podperných bodoch elektrického 
vedenia (ďalej len „podperné body"), ktoré sú umiestnené na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území: Zlaté Moravce . 

2. Na podperných bodoch sú umiestnené zariadenia verejného osvetlenia (svietidlá a výložníky) (ďalej len 
„verejné osvetlenie") a elektroenergetické rozvodné zariadenie - elektrické vedenie nízkeho napätia, 
ktorým je zabezpečovaná preprava elektriny pre verejné osvetlenie (ďalej len „vedenie verejného 
osvetlenia"). Verejné osvetlenie a vedenie verejného osvetlenia je vo výlučnom vlastníctve Vlastníka. 

3. Žiadateľ má záujem v rámci realizácie stavby: „Zl.Moravce TS Chyzerovská" vykonať stavebné úpravy 
elektrických vedení a podperných bodov uvedených v článku II. ods. 1. tejto zmluvy spôsobom uvedeným 
v článku II. ods. 3 tejto zmluvy. Pri realizácii tejto stavby bude Žiadateľ vymieňať elektrické vedenie tak, že 
elektrické vedenie, ktoré pozostáva zo štyroch samostatných vodičov nízkeho napätia bude nahradené 
elektrickým vedením, ktoré tvorí len jedno zväzkové káblove vedenie nízkeho napätia, v ktorom sa bude 
nachádzať zväzok štyroch vodičov vedenia. Pri realizácii tejto stavby bude Žiadateľ zároveň nahrádzať 
pôvodné podperné body novými podpernými bodmi. 

4. Z dôvodu realizácie stavby Žiadateľa uvedenej v článku II . ods. 3. tejto zmluvy a zabezpečenia súladu 
nového konštrukčného riešenia vyhotovenia elektrického vedenia podľa článku II. ods. 3 tejto zmluvy a 
vedenia verejného osvetlenia na podperných bodoch, je potrebné vykonať (i) preložku verejného osvetlenia 
a (ii) preložku vedenia verejného osvetlenia spočívajúcu v jeho premiestnení a nahradení novým vedením 
verejného osvetlenia. Vzhľadom na uvedené, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy, ktorej 
predmetom je vymedzenie rozsahu preložky verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia 
a vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri vykonávaní preložky verejného osvetlenia a vedenia 
verejného osvetlenia. 

III. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre realizácii preložky 
verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia, ktoré sú vo vlastníctve Vlastníka (ďalej len 
„preložka"). 

2. Rozsah preložky a jej presné vymedzenie je uvedené v situačnom pláne, ktorý tvorí prílohu č . 1 tejto 
Zmluvy. 

IV. Dohodnutý rozsah spolupráce 

1. Vykonanie preložky v rozsahu preložky vedenia verejného osvetlenia zabezpečí Žiadateľ. Náklady spojené 
s vykonaním preložky v rozsahu preložky vedenia verejného osvetlenia znáša Žiadateľ . 

2. Vykonanie preložky v rozsahu preložky verejného osvetlenia zabezpečí Vlastník. Náklady spojené 
s vykonaním preložky v rozsahu preložky verejného osvetlenia znáša Vlastník. 

3. Vypracovanie situačného plánu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy zabezpečil Žiadateľ na svoje náklady. 
4. Žiadateľ je oprávnený poveriť vykonaním činností v rozsahu podľa článku IV. ods. 1. tejto zmluvy tretiu 

osobu (ďalej len „zhotovitel"'). 
5. Vzhľadom k tomu, že preložka bude vykonávaná v dôsledku a v rámci realizácie stavby Žiadateľa uvedenej 

v článku II. ods. 3. tejto zmluvy, je nevyhnutné, aby bola zabezpečená súčinnosť prác Žiadateľa 
vykonávaných (i) v súvislosti s realizáciou stavby Žiadateľa uvedenej v článku II. ods. 3. tejto zmluvy a (ii) 
v súvislosti s vykonávaním preložky v rozsahu preložky vedenia verejného osvetlenia, s prácami Vlastníka 
vykonávanými v súvislosti s realizáciou preložky v rozsahu preložky verejného osvetlenia. 

6. Vlastník je povinný vykonať demontáž verejného osvetlenia do 30 kalendárnych dní od doručenia písomnej 
výzvy Žiadateľa na vykonanie demontáže verejného osvetlenia. V prípade nečinnosti, resp. omeškania 
Vlastníka s demontážou verejného osvetlenia v uvedenej lehote, je Žiadateľ oprávnený vykonať demontáž 
verejného osvetlenia na náklady a nebezpečenstvo Vlastníka. Žiadateľ uloží demontované verejné osvetlenie 
na miesto určené Vlastníkom. V prípade, ak Vlastník neurčí Žiadateľovi miesto na uloženie demontovaného 
verejného osvetlenia, Žiadateľ uloží demontované verejné osvetlenie na ktorýkoľvek pozemok Vlastníka. Za 
stratu, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie takto uloženého demontovaného verejného osvetlenia 
zodpovedá Vlastník. 
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7. Vlastník je povinný poskytnúť Žiadateľovi všetku potrebnú súčinnosť, ktorú je pri realizácii stavby uvedenej 
v článku II. ods. 3. tejto zmluvy a v súvislosti s vykonávaním preložky možné od Vlastníka spravodlivo 
požadovať. 

8. Po ukončení stavby uvedenej v článku II. ods. 3. tejto zmluvy a preložky v rozsahu vedenia verejného 
osvetlenia, Žiadateľ písomne vyzve Vlastníka na vykonanie montáže verejného osvetlenia a jeho propojenie 
na vedenie verejného osvetlenia. Vlastník vykoná montáž verejného osvetlenia a jeho pripojenie na vedenie 
verejného osvetlenia na svoje náklady a nebezpečenstvo. 

9. Po ukončení stavby uvedenej v článku II. ods. 3. tejto zmluvy, preložky v rozsahu vedenia verejného 
osvetlenia a preložky v rozsahu verejného osvetlenia vykoná Žiadateľ bez zbytočného odkladu odbornú 
prehliadku a skúšku preloženého vedenia verejného osvetlenia a odovzdá Vlastníkovi plán skutočného 
vyhotovenia vedenia verejného osvetlenia vykonaného v rámci realizácie preložky. 

10. Odbornú prehliadku a skúšku verejného osvetlenia je pred uvedením verejného osvetlenia do prevádzky 
povinný vykonať na svoje náklady Vlastník. 

. . ' 
V. Termíny plnenia predmetu zmluvy 

1. Žiadateľ sa zaväzuje informovať Vlastníka o zámere realizovať stavbu uvedenú v článku II. ods. 3. tejto 
zmluvy spolu s predpokladaným termínom realizácie stavby uvedenej v článku II. ods. 3. tejto zmluvy 
najneskôr do 31.decembra roka predchádzajúceho roku realizácie stavby uvedenej v článku II. ods. 3. tejto 
zmluvy. 

ii. Žiadateľ sa zaväzuje informovať Vlastníka o začiatku realizácie stavby uvedenej v článku II. ods. 3. tejto 
zmluvy a o začiatku realizácie preložky najmenej 14 kalendárnych dní vopred. Predpokladaný čas 

vykonávania stavby uvedenej v článku II. ods. 3. tejto zmluvy a preložky podľa tejto zmluvy je 90 dní. 

Vl. Zvláštne dojednania 

1. Vlastníctvo verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia sa v súlade s § 38 ods. 1 zákona o energetike 
preložkou nemení. Vlastník teda zostáva vlastníkom verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia i po 
vykonaní preložky. 

VII. Platnosť a účinnosť zmluvy 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Vlastníka; ak Vlastník nemá webové sídlo, zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Obchodnom vestníku. Vlastník je povinný 
najneskôr do 7 dní od podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami zverejniť túto zmluvu na webovom sídle 
Vlastníka; ak Vlastník nemá webové sídlo, v Obchodnom vestníku. Vlastník je povinný Žiadateľovi 
bezodkladne vydať potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy. 

2. Ak k začiatku realizácie stavby uvedenej v článku II. ods. 3. tejto zmluvy a začiatku realizácie preložky 
podľa tejto zmluvy nedôjde do 4 rokov od účinnosti tejto zmluvy, táto zmluva zaniká. 

VIII. Informačná povinnosť 

Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých zmenách nevyhnutných pre riadne plnenie 
tejto zmluvy, najmä ale nielen o zmenách identifikačných údajov zmluvných strán, dohodnutých termínov, 
technických a iných údajov uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie nevyhnutné 
na riadne plnenie tejto zmluvy si budú poskytovať písomnou formou, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo 
dňa kedy takáto zmena nastala. 
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IX. Záverečné ustanovenia 

1. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných 
strán. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti budú doručované na adresy uvedené v článku 1. tejto 
zmluvy. 

3. Akékoľvek zmeny podmienok dohodnutých v tejto zmluve alebo jej doplnenia sa budú realizovať po 
vzájomnej dohode zmluvných strán formou vzostupne číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré 
budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Žiadateľ dostane 2 vyhotovenia a 
Vlastník dostane 1 vyhotovenie. 

5. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že pred uzatvorením zmluvy si ju pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, plne 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ju podpísali. 

V Bratislave, dňa „::f..:.t . .IJ.l.J.Y v . J.: „~9.~-~~~~L~.~„„„ „ . „ dňa .t!.:.P.f.:.?Y.š1. 

V mene a za Žiadateľa: 

Ing. Stanislava Sádovská 
poverená zastupovaním vedúceho správy aktív 

Zmluva o vykonaní !X'eložky elektroenergetického :zariadenia č . 1413400007-PVO 

V mene a za Vlastníka: 

~ 
meno 

funkcia 
(n4. fé:te(r Ledvio.'V' r e~c. 
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meno 
funkcia 
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Príloha č.1 

Zmluva: 1413400007-PVO - NA Zlaté Moravce Chyzerovecká, rekonštrukcia VO 

Celková dľžka úseku: 1114m, NFA2X 2x25mm2 
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