
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 
uzavretá podl'a ustanovenia § 50 v spojení ustanovením § 151 n a nasl. 

Občianskeho zákonníka 

Povinný z vecného bremena: 

Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpení: 
sídlo: 
IČO : 
DiČ : 
bankové spojenie: 
číslo účtu : 

Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 
1. mája Č . 2, 953 01 Zlaté Moravce 
00308676 
2021058787 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
1622578653/0200 

(ďalej len "povinný" v príslušnom tvare) 

a 

Investor: 

Obchodné meno: 

Zastúpený: 

Sídlo: 
Právna forma: 
Registrácia: 

IČO : 
IČ DPH: 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Ing. Jozef Síkela , predseda predstavenstva 
a Ing. Štefan Máj, podpredseda predstavenstva 
Tomášikova 48, 83237 Bratislava 
akciová spoločnosť 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, Oddiel : Sa, 
Vložka Č . 601/B 
OO 151 653 
SK2020411536 

(ďalej len "investor" v príslušnom tvare) 

Uzavierajú nasledujúcu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby -
oprávneného z vecného bremena, ktorým je: 

Obchodné meno: 
Zastúpený: 
Sídlo: 
IČO : 
DiČ : 
IČ DPH: 
Právna forma: 

spp - distribúcia, a.s. 
Ing. Miloš Ivanička , na základe plnej moci 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
35910739 
7020000372 
SK 7020000372 
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava l, Oddiel Sa, Vložka Č . 3481/B 

(ďalej len "oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvare) 

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 
uzavretá podľa ustanovenia § 50 v spojení ustanovením § 151 n a nasl. 

Občianskeho zákonníka 

Povinný z vecného bremena: 

Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpení: 
sídlo : 
IČO : 
DiČ: 
bankové spojenie : 
číslo účtu : 

Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 
1. mája č . 2, 953 01 Zlaté Moravce 
00308676 
2021058787 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
1622578653/0200 

(ďalej len "povinný" v príslušnom tvare) 
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Zastúpený: 

Sídlo: 
Právna forma: 
Registrácia: 

IČO : 
IČ DPH: 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Ing. Jozef Síkela, predseda predstavenstva 
a Ing. Štefan Máj , podpredseda predstavenstva 
Tomášikova 48 , 83237 Bratislava 
akciová spoločnosť 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 
Vložka č. 601 IB 
OO 151 653 
SK2020411536 

(ďalej len "investor" v príslušnom tvare) 

Uzavierajú nasledujúcu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby -
oprávneného z vecného bremena, ktorým je: 

Obchodné meno: 
Zastúpený: 
Sídlo: 
IČO : 
DiČ : 
IČ DPH: 
Právna forma: 

spp - distribúcia, a.s. 
Ing . Miloš Ivanička, na základe plnej moci 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
35910739 
7020000372 
SK 7020000372 
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č . 3481/B 

(ďalej len "oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvare) 



Článok I 
Označenie nehnuteľnosti 

1. Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti - pozemku 
parcely KN registra "E", číslo parcely: 5610/1 o výmere 4 542 m2

, druh pozemku: 
ostatné plochy, ktorá je v jeho prospech zapísaná na LV č . 5417, vedenom Správou 
katastra Zlaté Moravce pre katastrálne územie Zlaté Moravce. 

Článok II 
Predmet zmluvy 

1. Povinný a investor sa dohodli , že touto zmluvou zriaďujú v prospech tretej osoby -
oprávneného z vecného bremena, vecné bremeno, ktorým bude zaťažená 
nehnutel'nosť vymedzená v Čl. I tejto zmluvy. 

2. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na nehnutel'nosti špecifikovanej 
v Článku I tejto zmluvy: 

» existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného 
z vecného bremena a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom 
Č. 22/2012 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia 
inžinierskych sietí zo dňa 23.08.2012, vyhotoveným Ing. Máriom 
L6rinczim, Žitava 1402/18, 952 01 Vráble, IČO: 35338 768, úradne 
overeným Správou katastra Zlaté Moravce pod Č. 457/2012 dňa 
24.08.2012 a 

strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného 
z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských 
zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje 
na celú dotknutú nehnuteľnosť. 

3. Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť uloženie 
plynárenských zariadení sa vzťahuje na časť predmetnej nehnutel'nosti v rozsahu 
vyznačenom. na geometrickom pláne zák. č . 22/2012, vypracovanom Ing. Máriom 
L6rinczim, Zitava 1402/18, 95201 Vráble, IČO : 35338768, úradne overeným 
Správou katastra Zlaté Moravce pod č . 457/2012 dňa 24.08.2012. 

4. Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť prechod a prejazd zamestnancov 
a vozidiel oprávneného z vecného bremena sa vzťahuje na celú predmetnú 
nehnutel'nosť . 

5. Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnutel'nosti a spolu s ním prechádza na 
nadobúdatel'a t.j . povinným z vecného bremena je vlastník alebo spoluvlastníci vyššie 
uvedenej nehnutel'nosti. 

6. Oprávnený z vecného bremena je SPP- distribúcia, a.s., ktorý vecné bremeno prijíma. 
Povinný z vecného bremena sa zaväzuje trpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu t.j . strpieť na tomto pozemku uloženie inžinierskych sietí 
(plynárenských zariadení) , ich prevádzku a údržbu a strpieť prechod a prejazd 
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena. 

7. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú . 
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Článok III 
Náhrada na zriadenie vecného bremena 

1. Zmluvné strany sa dohodli , že vecné bremeno vymedzené v Čl. II tejto zmluvy 

zriaďujú bezodplatne. 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je platná dňom jej uzavretia. Právne účinky tejto zmluvy nastávajú vkladom 

vecného bremena do katastra nehnutel'ností v prospech oprávneného 

z vecného bremena. 

2. Investor sa zaväzuje podať návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnutel'ností 

na príslušnú správu katastra na svoje náklady bez zbytočného odkladu po prejavení 

písomného súhlasu tretej osoby - oprávneného z vecného bremena, s touto zmluvou. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú , že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne 

Dostatočne určitá a zrozumitel'ná, že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, a že ich zmluvná vol'nosť nebola obmedzená. 

4. Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých jeden je určený pre povinného, 

dva pre investora, jeden pre oprávneného z vecného bremena a minimálne dva pre 

potreby príslušnej správy katastra. 

5. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

príloha č . 1 

Kópia geometrického plánu č . 22/2012 na vyznačenie vecného bremena na 

priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 23.08.2012, vypracovaného 

Ing. Máriom L6rinczim , Žitava 1402/18, 952 01 Vráble, IČO : 35338 768, úradne 

overeného Správou katastra Zlaté Moravce pod č . 457/2012 dňa 24.08.2012 

príloha č. 2 

Výpis z obchodného registra oprávneného z vecného bremena - kópia 

príloha č. 3 

Kópia plnej moci zástupcu oprávneného z vecného bremena 

príloha č . 4 

Kópia Uznesenia č. 416/2012 z 18. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Zlatých 

Moravciach konaného dňa 20.09.2012 
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Za investora: Za povinného: 

27. SEP 2012 
V Bratislave, dňa . J.. h o.9. , ~.1Z- V Zlatých Moravciach, dňa 

{ I 

Ing . Jozef Sikela Ing. 

Súhlas tretej osoby - oprávneného z vecného bremena, s touto zml uvou: 

1 - 10 ,U12 
V Nitre dňa. 

Mlynské nivy 44/b 

/ 

Spp - distribúcia, a.S . 

&25 11 Bratislaya 26 
~5910739 . IC DPH: SK70200003n 

. 111 • ........................................................... 

Ing. Miloš Ivanička 
tretia osoba - oprávnený z vecného bremena 

--"1 

J~~~ ' I 
. ~t~i:'!: t-é'".AMll.j t'{G 

ló· /O ·M/L.-

Materiál spraCOV .. I:J..··

W
·· .... 

Za SPrávnos~: : . • • ~'.' 
,)ňa .. ... . v. S.Ee.znl2. •. ... :1: 
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/ Strana 1/1 

/ VÝKAZ VÝMER 

/ Doterajší stav Zmeny Nový stav 

Číslo 
D 

Výmera Druh 
k od 

tIslo Výmera 
Druh Vlastník 

listu i 
vlast. 

parcely 
parcele m2 parcely m2 pozemku (Iná opráv. osoba) 

pozemku e parcely 
LV KN -E KN ha rn2 I číslo číslo ha m2 kód adresa (sídlo) 

S.TA V PRA VNY 

MfT

f 
$IM 1 4542 ostaip/. (5610/1 4542 ostat.p/.) doterajší 

--_ ... _.... __________ oo._---------- --_Oo ..... __ ..... --_ .. __ ........... - ..... - ---Oo ---_Oo ............ _ .. -------- -- ...... _ ....... -- ------~-- ---_ .... _---- ---_Oo ...... _-- ------------- -----_ .. __ .... _---------------

Span 

STAV PODĽA REG/STRA C KN 

--~------F~:-+-
4579 ostaip/. 1912 4579 ostaip/. doterajší 

37 --------------- --_Oo ---------- ---------- _ ......... _----- ---------- ----------- ---_Oo --- ... -- --------_ .. _---- -------------------.. -------

Poznámka: Zriaďuje sa vecné bremeno na priznanie práva uloženia, údržby a kontroly plynového potmbia na parcele E KN é.5610/1 vo vyznačenom rozsahu, v prospech 
vlastnika SPP -distribúcia a.s. 

Legenda: kód spôsobu využlvania pozemkov: 

37 -Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s 
krovim alebo kamenim a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok 

/ 

Geometrický plán je podkladom na právne úkony. keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuternosti 

Vyhotovitel Kraj Nitriansky Okres Zlaté Moravce Obec Zlaté Moravce 

Ing. Mario Lorinczi Katastr. 
územie Zlaté Moravce 

Čislo 
plánu Ing.Mario Lórinczi 

Žitava 1402/18 
95201 Vráble 
IČO: 35338768 GEOMETRICKÝ PLÁN 

Vyhotovil 

Dňa: 
2J08.2012 

Meno: Ing. Mario Lorinczi 

Nové hranice boli v pri rode označené 
neboli oznaéené 

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. 

1633 

Súradnice bodov označených čislami a ostatné me
račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii 

Autorizačne overil 

22/2012 
Mapový 
list č. NITRA 0-1/41 

na zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia 
inžin.sieti na p.é.5610/1 
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VÝKAZ VÝMER 

Doterajší stav Zmeny Nový stav 

Císlo 
D 

Výmera Druh 
k od 

Císlo Výmera 
Druh Vlastník 

listu i 
vlast. 

parcely 
parcele m 2 parcely m2 pozemku (iná opráv. osoba) 

pozemku 
e 
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LV KN - E KN ha m2 I číslo číslo ha m2 kód adresa (sídlo) 

S.TAV PRA VNY 

Mf1~ ~Vf 1 4542 os/aip/. (581011 4542 os/aip!.) doterajší 

------.. : --------- ------------ --_oo --_oo_oo ----........ -------- ---oo ---_oo .. -.. _ .. - --------- --... -------- ------ -- ---_ .. _----- -_ .. _oo ------ ------------- --_ .. _-- --_ .. ----.. -----------
Spot. i 

STAV PODĽA REG/STRA C KN 

4519 os/aip!. 1912 4519 os/aip} do/erajšl 

31 --~---------t~f2--t---- --------------- ---- --- ------ ... --------- ---_._---_ .. - --------- ---------- ----- ------ --------------- ---------_ .. ----_ .. ----------

Pozndmka: Zriaďuje sa vecné bremeno na priznanie práva uloženia, údržby a kontroly plynového po/nJbia na parcele E KN é.561011 vo vyznačenom rozsahu, v prospech 
vlastnika SPP -dis/nwcia a.s. 

Lf!genda: kód sPÔsobu vvužlvania pozemkov: 

31 -Pozemok, na k/orom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s 
krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú /rvalý úži/ok 

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnutelnostl 

Vyhotovitel Kraj Níltíansky Okres Z/alé Moravce Obec Zla/é Moravce 

Ing. Mario Léfrinczi Katastr. íslo Mapový 
Ing.Man'o LÓfÍnczi územie Zla/é Moravce plánu 22/2012 list č. NITRA 0-1/41 

Žitava 1402118 
95201 Vráble 
IČO: 35338168 GEOMETRICKÝ PLÁN 

Vyhotovil 

Dňa: Meno: Ing.Man'o Lonnczi 
2308.2012 

Nové hranice boli v prírode označené 
neboli označené 

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č . 

1833 

Súradnice bodov označených čislami a ostatné me

račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii 

Autorizačne overil 

na zriadenie vecného bremena na priznanie práva u/olenia 
inžin.sie/i na p. č. 561011 

Úradne overil 
Meno: 
Dňa: 

Ž I " , 

Peč iatka a podpis 
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Oddíel: Sa 
VJož.ka ís)o: 3481IB 

spp - distrihCJcia , a .. . 

Vi'ľIS 
Z OlK"HODNÉHO REGISTRA 

Okresného súdu Brati:;la va I 
k dátumu 26.09 .2012 

CisJo dožiadan ia : el-4 3~30/ ~012 ' H 

Názo,' uHce (lnéhc} Yťr~jI}éhQ pric~tl'9nst:",a) 11 nr'~entačné ~fslo (pnp-. llúpiSllé Nslo): 
Mlynské nivy 441b 
Názov obt.e: Bralislava 
p t: 825 II 

m. TČO: 35910 739 

lV. DEŇ ZÁPISU: lOJ2.2{,)(» 

I V . PRÁVNA FORl\IÁ: Akciová 'spoločnost' 

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) 

I. - kÓpatúvilIu na ú ~Iy jdlO l Tedaja konečnému spotrebirel'ovi (maloobchod) v fD'l.Siihu vornej žjl,flosti. 
2 . ~ kúpa h)Varu lLa ú"'e}y jeho predaj~ iným prevázdkcrvaleľom živoústl (veľkt,;obcbod). \-" ro-.r.sahu vúrm:'jo 
ži'vnosti 
3. - S}}Tosttedkovatel'skä čillll.OSt' v oblasti obchodu, výroby a služieb v wzsahu voľn~,t ŽiVDOSlt. 

4. - poradenská čitmost' v oblasri obchodu, služieb a podnikania V rozsahu voľnej 2:ivno.c.ti, 
5 . Illon[á~ Op.l'tlVá, tldl'M>a odborné prehliadky a odborn' skú~y e lckttickytb ?Dri~ldcnj , 
6. montáž, rekollŠtmkcia. oprava; 6dJ:7ha, odhocné prebliadky a odborné skúšky plyn "--}rch '7.atiadt'ní . 
7. odborné prehliadky a odborné skúšky 'tlakovýcb zariadenÍ. 
8. Technik požiarnej ochrany, 
9. bezpečno ruO(.ecLmickélu1by, 
JO . podnikaf eľské ponldcnsNo v ro-isahu voľných živností, 
ll , techni ko- o~oo.íz..'lčné ; ... ~iliezpečenie vzdeJáv3cich podujatí, &emtinárov. konferencií, kUI7,nv cl 'šlwhmL 
12. pto'ektov-anie, ríe.šenie ,a vyhodnocovanie geologických úl.ob lmiskového geologíckého prieskumu , 
inžinierskogeologick.ého prieskumu a ge{)logického prieskumu na špeciálne Účely ( na zriaďovanie II 

prevádzku podzenmýdl zjsobnikov ptynov a kvapalín v prírodnýcb hótninov9ch ~ (tuktúrach a 
podzo-mných priestoroch ). 
13 . djstribúcÍa plynu. 
14 . výchova a vzdelávanie \' oblasti ochrany práce. 
15 . OVérovanie určenýcb ll)t!radieL 
16. opravy a montá1 určeu~ch meruJi ' J, 

vn. ŠTATUT . .\RNY ORGA.~; PREDSTAVF.NST"O 

člen /prťdseda Ot:/' 06.U5.20 /1 lo JO.6.20! 2/ 
::\1:coo II pdeLvj~'ko: JCiUI-PicrN Béringukľ 
Bydlisko: 

StrUIll! l 

/ 

.--------- - - ----------------------------------- -

V\'PIS 
z OBCnODl\f:HO RF:f:ISTRA 

Ohesnéh\) ;;;údu Bralislél\;i I 
k d1lt1mu 26.09.2012 

Oddie!: Sa 
Vlož.b. ('.;;10: 34:-' 1 /B 

I. OBCIIOn~l!: MENO 

spp - di,<rtrihlkla , " .. ~ 

IL SÍlH.O 

Niuo,' uJice- (in~ho nrcjnŕho l)ric~1rat1st\>'a) a ()r-icnta~né ~íslo (pl"ip. I/úpisnŕ Nsl4l): 
\f1~T1"ké nivy 44,b 
~ifzov obce: Bratislava 
·PS,(" ',' 1 <; l J' _. ~I~ .. , 

fn. T('O: 1,'\ 10 JH) 

IV. DE~ ZÁPISU: 10.1 2.200+ 

V. PRAvNA FORMA: Akoiová spoločno~ľ 

VI. PREnMET POnKfKA:N IA (L'INNOSTl) 

l, . kúpa {ln·aru n;l Ú ~ly jdlO predaja kon~cnému spo[Nbl[ef ovi (1l1.lkx\lx:hod) v C\)'L.SJhu \'ufn\?j ii" fl osti, 
1 . - kúpa tOVaru nit ú~}y jd10 predaja iným pn: ázdkovaleľ m 'l'.ivll s ti (ve}1:(x)lx:bod). 1; ľO,,\; ahu w,f'nčj 

živnosri 
3. - sproslIedkovarel'sk<} činnost' v oblasti obcbodu. v)-Toby a s.lužieb v roz..<;ahu vofner zi\ u (h"'1i. 
4. - poradenská čitmosť v obl~'1 j oochodu, služieb a podnikania \ ' rOzSahu VOr[}~j iivno,<,1Í, 
) , montilž, oprava, údržb", odborné prehliadky a odbom~ skúšky elekrri kých wriadcní, 
6. montáž. rekonštmkcia. ()pra .... a, údňba, odborné prehliadky -a odborné ."kú';l<y Jlly ncn:ý'ch 7,'lríackní. 
i. odborné pr~hJjadky a odhorné skú..~ky tlakov;:'ch zariadeni, 
:~, rochnik po2.iamej oclmmy, 
9. bCLpd~noSlnOloclmjckt: služby, 
IO. podnibkľské poradens[v() v rozsahu voľných 2:i".no~!í, 
11. technicko- ()rgani7.<lČnÓ 7.<lhc71JC('>enie v;n:JeJ<lvacích podujati, semin;lrnv. konferencií. kul7.(w a .sknl.::nL 
12. pro'el1o\'aníe, ríešenie <1 ""yhodnocovanie geoJogic.k~·ch úloh JO'Ži skoyého geo]ogíckého prieskumu. 
jn2injerskogeolo&ick~ho prieslllmu a geologického príeskumu na šp~ciálne Úédy ( na zriaďovanie a 
pft!vádzkll podzčnmýdl ·ó.sobniko\' plynov ;1 kva/-lalin v pťj"0dJl~'ch homiJ1o'\- ~!I.:h ; fnlt."JÚr;lch ;1 

pod:l.~mnÝch pril.!stonx:h ), 
I:::. disrrihúCÍa plyllU, 
14, výchova;) vzdelf.vanie- ~ ' obl~ i lxhrany pr~('. e. 

j 5, ú\'eru\ ani\! LJLccfJ~'Cb m':ľ3did. 
16, L)pr;I\\ a mont;Jl uľ':'c [)~'c h nll:raJi 'I, 

VII. ~TATFľARI\Y ORGA~: PREOSTAVF.NSTYO 

(:le'n fp edselÍa od (Hd 5.1U! / fv 30. (j.2U ! 1/ 

:\fl'tlo a pricLvi 'ko: ,k;IO-PiLiTL' Béringu il'ľ 

flydlisko: 

1 
i 
l 
I 
! 

WeI"" 110 
Vk>tlool>oli) ' ~\IIII 

I. OIICIIOII,t ' 11:1'11 
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' ...... bor" Y"';oJ,,'. 
~SC: Sl} II 

IV. Ill:.~ lÁPISU, 10.11...'001 
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~ázov uLite ,inébo Yen~jIl~o 'prie~transty.a) II orlentnťné ~í Lo (príp. súpisn~ Nslo): 
Ge:I'S lhfc.'strasse 13 8/2 
Názo\' ob.čct Wi,cll 
PSČ; II O 
Stát~ Rakúsko 
Dátum narodenia: 

V xn[k funkcie: J5 .09.20 10 

predse.da pred.-"itavenstva: od l. 7.2012 
Meno ft priezvisko: Sebastitm lachem 
BydUsko: 
Nb:ov ulite (ioéb-o ·n~rcjnéb.o p:ri"'stťflll tva) II orientačné čililQ (príp,. súpisn(i čislo): 

Krekelingbeide 13 
Názov obee: Essen 
P8~: 45259 
StAt: Nemecká spolková republika 
Dátum Ila..roocnia: 

t! ' Vz.nik funkC'ie: 01 .04.2012 

p()dpreds~ia 

Meoo ft priezvisko: log. Štef,m Sebe-sta 
Bydlisko: 
Názov ulke (iného \'erejn~bo priestranstva) a orientačné ~ísLo (príp.. súpisn~ číslo): 
LemlooL'Qvova 8 
Nttov obec: BnitisJnvfi 
PČ: II 05 
Dátum narodenia: 
Rodn é. čislo: 

Vznrk funkcie: 12.00.2OJ2 

Spôsob konania natutimeb() orgánu v mene akdovej spoločnos,ti: 
Konat' v mene spoločností sú oprávnení všetcí č.l.enovia predstavenstva~ Spoločnosť za äzujú súhlasnvm 
pĽ-ttiavotn v6te nnjmenej dvuja čh,wovia pl"edstaveootva. Podl,1.'!l()vanie :zn lipô.loMost; sa 'vykoná lak, ':re k 
vytlačenému äJebo napísanéltiu oázvu spoJočnosti, tnen.átu a funk.ciám v predstavenstve podpi.sujúci 
pripoja svoj f..lOdpís . 

VIn. DOZORNÁ RADA 

Meno a priezvisko: Pavol Kocienek 
Bydlisko: 
NAzov ulke .(in.ého ,'erejJlébo priestraJlstva)a orientaMé ~islo (príp. súpisn~ číslo): 
CO.bUrgOV"d 2242110 
Ná1;OV obcc: Tmavá 
PSČ': 917 02 
Dátum narodenia: 
Rodné tislo: 

Vznik funkcie: 25.H .2011 

Meno a priezvisko: Ing. Richard Vadkerty 
Bydlisko: 
Názov ulic.e (iného ,'ercjJl'~ho pr-icstrunstva) ti Od~\1lUlltl~ ~ts Lo (J}rip. súpisné Nslo): 
J. Kalinčiakn 18 

Strunä 2 

~ázov ulite (iného yerejného prie~transh'H) II oricntH~né Ns Lo. (prip . súpisné čís lo): 
U C::I'3 thtCr;,tr~~(; 13 ):;.2 
Názo\' ohn~: Wien 
PSČ: 11 80 
StM: Rakúsko 
Dátum narodenÍa: 

V znik funkcie: r 5.09.201 0 

praiseda predslavcnsi\'o od 1. 7.2012 
~1.eno a priezvisko: Sebastian Jochem 
BydUsko: 
:".Ié7.oV ulire (iného \'ercjného luie!\'trunsh 'fI) II orienta ~tlé číslo (pf'Íp. súpisn~ l'íslo): 
Kl'ekelingheide 13 
Názov obte: Essen 
pst: 45259 
Štát: Nemecká spoIkovi. republika 
Détum narodeniu: 

t,! ' Vznik funkcie: 01.04.201.:. 

.. 
I'\é 

p(Xlpréxlsa/a 
Meno fi priezvisko: Ing . Štef.'Ul Sebe-sta 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestnlnsh<s) II oriental'né číslo (prip. súpisn~ číslo): 
Lemlt.\Dtovova 8 
NlÍLo\' ob.ee: Bl'ati sl:lva 
PSČ: SIl 05 
Dátum narodenia: 
Rodné NsLo: 

Vznik funkcie: 12.07.1012 

Spôsob konania Uatutám.ebo orgánu v mene akciovej spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia ).'Iredstaven.stva~ Spoločnos t' za äzuju súhlasn~m 
prejavom vóll! najmen 'j dvaja členovia predstlVcnstvél, Podpisovani\! Z<l ~poločnosť sa vykoná lak, 'ic k 
vytlačenému alebo napísanému názvu spoločno~i. mcn.;m a funkciám v predstavcmtvc plldri.~lIj ú (' i 

pripoja svqj I-~odpjs , 

VIH. DOZORNÁ nADA 

Meoo a priezvisko: ľavo] Koríenek 
B-~'dlisko: 
Názov ulite (iného verejného priestrunsh'll) 8 orientalIné číslo (príp. súpisnl' číslo): 
CohWEova 2242110 
Nézov obcc: T1nava 
PSČ: 917 02 
Dátum oarodenia: 
Rodné čislo: 

'lI-nik funkl'ic: 25 ,11.2011 

Meno II priezvisko: Ing , Richard V<ldkelty 
Bydlisko: 
N{uov ul.icc (Iného \'erejnébo pr,iestruJlsl,,'U) fi or"tenlil~llŕ číslo (priI->. súpisIlf. Nslo): 
1. K..1linčiaka 18 

~, .... oIk.,lofllo"''''JHII •• """"' ....... I • ..-hM I .... ' ..... e ; ' O' ("lo,,~ v..._ ...... "~ l 
/Ii ......... 0: "'_ 
PSl':IIJO 
$,,,,,,' " '" 
D ........ , ' .,." 

_ .. ol ... ,. ,010, __ ..... I. 7.JQ/ J ,\1_. jWln>La.: ~* ... ,ae Joe ..... 
,.".,. 100: 
/Ii~ _If< ,_ .... oj .............. ,.. .. , •.• ) •• "," •• ,~ /l. I. (I'ri!>. ,-."" N.Io): 
•. I' 

, 

~. ' V, oik """'no: DI U.UOJ! 

"--101", •• poIo.,. I.~, 1,'1 IO-.r .. .w..... 
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NI, .. "Ik. fln" .... <j"f b. ~1nI ......... ) • • ,""'.t .... _ C .... , ',p'" Mio., ................. 
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,SC-: III 05 
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RMM tiOIO, 

V.uoik_* 12H1.1U1 1 
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:'\Iázov obce: Zil ina 
PS(': 010 Ol 
Dátum nilroo(,lliH: 
Rodn~ číslo: 

V wi.k ľunktie: 25. J 1.2U I ] 

'1('f1O a pric7:visko: [ns - Rasti'''n~Chovam , PhD 
Bydlisko: 
~ázoy uLke (iného yerejnéh(} priestnm h--1l) a orientačn é Uslo (l)ríp- . ÚI)i né N. Io'); 
Klenová ~ 
NálOV obec: BmIls lava 
PSČ: 8~ 1 01 
Dátum narodenia: 
Ro-dné číslo: 

Vznik funkcie 1 ~ .07 .20 J.2 

Meno íl priezvisko: In~ . Rohert Fro bázka 
Bydli ko: 
Nltzov uUee (lnébo \'erejného priestranstva) II oriCLlUtčné číslo (prip. súpisné N lo): 
Pio'ovská 

3Z0" ohee: Nitr" 
P Č: 94901 
Dátum narodenia: 
Rodnť Hsto: 

Vr-nik funkcie: 12.07.2012 

Meno 11 priezvisko: Ing. Mirosla ' Recký 
Bydlisko: 
Náxov ulice (iného "crejJlého llJ"iestnlJL tv~l) a orientačné čEslo (l)rÍp. súpisné Nslo): 
Cabanová .13 
Názov ob e: Bratis lava 
PSť:: 41 OL, 
01~tUJll narodeniu: 
Rodné čí 'Lo: 

Vznik funkcie: 12.07.z0 J 2 

ciCI! 
Meno f) priezv:i!ik()! Ekkehard T ,udwig 
Bydlisko: 
Názo,' uLiee (iného \'er,ejného priestran n '1i) II orieota~né čisLo (príp, súpisné Nslo): 
Am BiLstcin J I 
~ázov obcc: Es:> 'n 
PS(': -+5219 
St.át; Nemecká spolková republika 
Dátum ollrodeuia: 

Vznik funkcie: 0 1.07.20 12 

IX. AKCIOKÁR 

Obd1O<.!né meno: 
Sl<wensk~' plynán.>mk{' pri c!1l!sd. i l -"_ 

~áLO\" obet : Zilm3 
PS(': UIO Ul 
DHtuJll narodellia: 
Rodol' Čí .~lo: 

-----,-- ----

Vznik t"unkde: 25.1 J.2 II 

'1('[\0 fI pr'il':cviliko: 11l~ , 1\.;] ,,1i ... (,,\ ( h., \ .. mL· " PhD 

Bydlisko: 
~ázo\" uliee (iného verejného pri ~~nln,h' ) ~1 oril'nt il čn r. číslo (\)ríp, úpi'iné ~is ln '): 
l-:lenová _l. 

NálO\' uheť: Bratislav;} 
pst: ~\l Ol 
Oátum n:lrt)(\eniu: 
Ro,doť č. islo: 

VLní.k funkcie: 12.07,20 12 

:\1 ('no {l p'I"Íezviliko: Ing . Rohelt .Procházk( 
Bydlisko: 
~{Uo\' ulite (tutho "ercjnéhó priesTranstvu) ti oricLltučné čísLo (priI->. ~upisné tislu): 
Piu'OV5b S 
Názo\' t)hce: ~itra 
PSČ: 94901 
Diltum narO<lenia: 
Rodni' číslo: 

Vznik funkC'ie: 12,0 .201 2 

"ieoo ti priezvisko: ln~, Miros lav Reck~' 
Bydlisko: 
~ázov ulice (iného verejného ~)rll'str:\)l .. t"~l) il Mll'lltačl\"> čí."ilo (I)rip, "úpi~n(' N.,lo): 

Cabanov;l U l E 
Názo .. , obce: Bratislava 
psC: .AI 02 
Dľttum narod(~niu: 

Rodné čí .. lo: 

Vznik fmlkde: 12.0 ' .20 J2 

člef! 

Meoo fi pl'Íc.zvi~ko: Fkkehard J lldwig 
B~'dlisko: 
Názo\' ulice (iného n~rťjnéb.o pric!lo1ränst ... ·u) a ol'icnwč,né čísLCJ (prip. súpisné l'iS!OI: 
.'un U i L-,;tcin _~ I 
NÚLU.,. obcc: Fs~..:n 

pst: -+52 lC 
~ttk r-; emecká spolkov,) republika 
D9turu ollrodeoia: 

V:mik funkcie: 0 1.07.2 )\ 2 

IX. Ah:ClUl'ÁH 

Ob '!loo n é nll' 1l : 

Sl,, \ -c n. .. !.:" pI n;ín: I1 ',L \' "ri cm ' .,>-cl. .t. 
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'.- ..... 1 
nl\ IIO' I 
IH .... _- ••••• 
• _,;.i.., 

,,_. "';,"' , ..... ~ ........ L,.. • .,.~_ "'Il 
11) .. 11 .... ' ,,_o .u .. ,Inŕho '«ri"'" p.w.. ....... . \. -" ...... 1 .. 11.1. , ... I~ ~,,~,,", ri.lo>, 
~ .. ' St, ... ",., ~,.".I ... , 
rS(', ~qOI 

D ..... ""'''''''''.: "_,",,": 

,,_ o ... ,.'"" an, _ "" .. ,_ 
1r.)4w.., 
_ ....... ,111_ • ...j ..... p.-........... ~ ... 6.10 ,-. -0/_ tHAo. 
,..." ..... , 
'Ii ..... ' ... .., '-or> 
,sc, 1"901 
DIII ........ II ..... ' 
II .. ~I .. I.' 

.\1_, ..... ltIto: .... "'-IovRod~ 
B).~ .... , 
~ .. 0I1t< ~ ..... J .... """' ..... ,. o) ....... " ... , ... , .. ,.,,.,~ , .. "' .... t •• IoL 
C-.lI'f 
s.. .. ,low 11<,,;,1 .... 
rst-. O.I, 01 ........ '., --\ ... r t lc UIUIIIl 

-M_ ...... _ FU+-nll_ .. .. -........ ..... ,1IIItoo .onj_ ,..-..-. .. ,. wk,"" ' ''' , .... ,,.. ...... "'" 1\<10 • 
.......... _ ' I 

'IA. .. "'"' f ...... 
I"'C'\ '<11'1 
Sil<: , li ........ ..,..1>1 .. 
l>ao .......... aIO' 

I;\ . ... M ·,"'~II 

-"l • 



Sídlo: 
Názov ulite (iného vcn:"jnéhopriestrnnSl\'I1) 11 orienUl~llé čislo (príp. súpisné čísJo): 
MJ }'oské uj vy -' -II <l 

Názov obl'e~ Bratislava 
P Č: 825 II 

X. V\'ŠKA Z.ÁKLAONEUO iMANIA 

1 957 417 596,070000 EUR 

XL ROZSAH SPLATENIA ZÁKLAD_ ÉROIMANlA 

I 957 417 596.070000 EUR 

XU.AKCIE 

Počet: 10 
Druh: kmcňQv~ 
Forma: akcie na. meno 
Podo ha: listinné 
M_eoovité. hodnota: 3 319,390000 EUR 

Pofet: J 
Druh: kmeň.ové 
Fo.rma: <tlecíe na meno 
Porlooo: listinné 
M·eno\'[tA hodnotu! 1 957 384402,170000 EUR 

ňALŠIE PRÁVNE SKUTOi:.'NOS'ľI 

XDI .. INE DALS·IE PRÁ VNl SKUTOČNOSTI 

1. Spolocnosť bola z..:'llO'"Lená spoločen .... kou 7.ml'uvoU zo dňa 26.1 1.2004 podra ustanoveni § 163 íl nas1. 
Obchodného zákO'nníka vo forme notárskej zápisnice N 741/04, Nz 84771/04 spísanej JUDr. Ivanom 
Macákom" notárom. 
2. Z,fý enie zllldadného imania rozhodnutím jedinéhO' .tkciOtlfú.'a zo dňa l . 05. 2006 .!>pí san~ ve form!.: 
notárskej zápi:.mice 28112006 NZ 19126/2006. NCRIs 19019/2006 z 1.000.000,- Sk na 58.969 .162.500,-

tI Sk. 
3. Rozhodnutie jedinéhO' akciO'nára vo forote notárskej zápisnice č . N 28112006, Nz 19126J'2006. NCPJs 
19019/100620 dňa 18.05.2006. 
4. Zilpis Z výSledkov viOlie:h čh-muv do;r . .nmej mdy vo}en)'Chl.{Uflc:;;trwnc<unÍ kom;júdch !ok; Y dňp.ch 2 1. -
22.11 .2006. 
5. Výpis z notársk~i zápisniceč. N 16{)/2007t Nz 2H34/2007. NCR/s 21024/2007 zo dňa 30.05 2 007. 
6. Notárska. zápisnica. N 39212008, Nz 1787012008 zo dňa 29.04.2008 O'svedčujúca priebeh dadnl!ho 
valnébO' zhromaždenia. 
7. Výpis Z nQtársk~ t.äpisnice č. N 4, 212009 Nz 13475/2009~ NCRl:s 13650/_009 zo dňa 2 .0 .. L2009 
osve.d,čujúci priebeh riadneho valoébo zhrQmaždenia. 
8. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2009 spís.:mé vo forme notárskej z,ápisnice 
N 48212009 Nz D415f2009. 
R02hodnuticjed.ínéh~ akcionára. 'LO df},a 24.06.2009. 
9, Ro:dmdnutie j 'e<Uuého nkcio!"1:tr'l 7,.(l dňu 17.9.2009. 
IO. R07hodnuti.ejedinéllO akci'm.ill<l ro dňa 10.5.2010. 
1.1. RozhodmJtie jedinébO' akcionára 7..0 dil<l 3 1.08.20J O. 
12. Rozhodnutie j ed.inéllo akcionára zo dba 12.0 J .20 J 1. 
13 . Rozhodnutie j edinbho akcio'nfira zo mUl 05 .05.20 ll . 

StnlO8. 4 

Sídlo~ 

~ázo\' ulice (iného \crejnéhn priestnIllst\'H) a oricnHIČn;\ čí~lo (príp.\júpi~nl> 6s1ol: 
Ml yn:ikl: ní.vy 4-1-';1 
Nó;:ov oh('e: BI'tll1slava 

PSČ: ·' 25 II 

X. V\'ŠKA ZÁKLADNÉHO iM.Al IA 

1 957 4 J 7 596,070000 EUR 

XL ROZSAH SPLATENL\ ZÁKLADNÉHO lMA.l~lA 

l 957 .t17 596,070000 EUR 

XII. AKCIE 

p()čct: IO 
Druh: kmeňové 
Fonna: akcie na meno 
Podoba: listimlé 
Meom'[tá hodnota: 3 ~t19.390000 EUR 

Počet: I 
Druh: kmeňové 
Forma: akciI! na meno 
1'00000: listinné 
MCI)O\'ité hodnota! 1 957384402,170000 EUR 

úALšrn PRÁVNE SKUTOť'NOSTI 

XIII. INÉ. J)ALŠIE l'lti\ \ NE SKUTO(~OSTI 

1. Sp0locnosf' hola založená spoločen...<;kou zmluvou zo dňa 26.11.2{){)..l. I~xlra ustanovenÍ ~ l (i .~ a nasl 
Obcbodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 741/04, NI. 4771/04 spísanej JUDr. hanom 
Macäkoll1, notárom. 
2. Zv)''Šcnh: znkladn.6ho imania J'O·z.hodn utílil jc,finého akcion(ll'a '1.0 dna 1.), 05 . 2006 sph,;ut~ Vo fonn~ 
notárskej ZáPL'ffiicc :?81 006, NZ 19126/2006. NCRIs 1901912006 z 1.000.000,- Sk na 5R.9ó9.162 .500,-

~ 1 Sk .. 
3. Rozhodnutie jediného akcionára vof()rme notárskej zápisnice č . N 28 Ji2006, Nz 19126/2006. ~CRls 
190 I 9/2006 zo dňa 18.05 , ... 006. 
4 . lúpis 7. v~'sl(;dk()v volieb ČI~'hH' J,ozomej raJy volcn)'ch 7.amcstn~mcami konajúdd) :><\ y dll0~;h ~ I. -
~2 .11.2006. 
5. V~'Pis z notárskej zápisnice č, N 160/1007, Nz 21134i2007. NCRls 21024/2007 zo dňa 30.05.2007. 
6. ~Orárska zápisnica N 3Y2flOOS, Nz. 17870/2008 zo dfla 29.04.2008 oswdčujúca priebeh riadneho 
valného zbroma1:dcnia. 
7. Výpi.s z notársk",j :t...ápisnicc č. N "'82/2009, NL. 13475/2009, Ne'RI!> 13650/?(X)9 ·l.0 dóa '2 . . O-L2009 
osvedčuj úd priebeh riadneho yalllého zhrom<l7.dcnia, 
8. Osvooi.;eoie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 28.04 .2009 spísané VQ f{;rme notárskej z.ápi sn i~-::e 
N 482/2009 Nz 13475r20U9. 
Rúzhodnutic jlXlinéhu akóoruira zo dú:. 24.06.2009. 
9. R(l:rhodnutic jediného akcionc'lra 7~1 dú .. 17.11.200l). 
IO. R071wdnutie jediného akcinnár<l zo dl1a 10.5.20 JO. 
I I. RozhodmItle jediného akcionára zo dila : 1.0 .20 I U. 
12. Rozbodnutie jedinéllO akcionára zo ďli" 12 .0 J .LO J I . 
13. Ro:thodnutic j\!din&ho ilkcio'nára LO dú •• 05.05,20 l ,. 
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J4. Zápisnica z valnéh ihNtnaždenia sp:is<l.l1á vo f01m~ n tÚ1'l:ikej zaph-;nk;e N 79/2011 t'L r:O:S~í201 J L.l' 
rula 1l.O:S.2OI 1 · ýpis t n ttÍl~kej :lJlp1snieé'. 
15 . Z:pis z výsl edkov volieb členov dowrnej: rady ,,"olených 7 .. mllestnan~mi 7,,0 dňa ?4.11.7011 . 
16. Rozhodnutie jedinébo akcionára zo dfu"l 28.3.2012 
17. Rozbodnutie Jediného akcionára zo dňa t 1 JJ1.2O J 2. 
l8. Ro-.LboJnutie jedinébo akcionára zo dňa 19.4.2012. 

V~is zo dňa 26.09.2012 

------------------------- -----

14. Lapísllica z \- aln~hl..' wulllaZi.k ni<J spisaná \ '0 fonn.: nutú1"~ktJ .IA1pislli .. : c: i 7'), 20 J I j\ L. PU (' -V~O I I L.L' 

dtl<l 11.05.2011 · V}Vi::. z not:u'shj :t.l1p bil ic 1.:', 

15. Zápis 7. v)-sledkC'v vol ieh ~leHl'lV dQ7 .. omej rady Yolen~'c h 7,Hm~stnanc:Jmí 7.0 .dňa 74 .11. ')0 I l , 
16. Romool1utiejediného akdonárn zo dňa 28.~.2012 
] 7. Rozhodnutie jedinébo akcionára zo dňa 11.07.20 12, 
18. RtYmoJnutie jooiného akcionára zo dňa 19.4.2012. 

V~'pis zo dňa 26.09.2012 

14 ''I I • < ,_ ... 'N'-;' ' .... =. ,~ "'-.. """'-I 'I _ ,.. .. "!I :'!III" 1'\1':.< ." 1 ' 
.Iit:o 11.~.1OII,::iPo> <.'-~ <:1 " , ••. 
l! 7 ....... ~_ ,~ ..... _ :10-......., • ...,. ..... " j.h • __ " .,. "" ...... } J I I .'0" 
16, 1 ,,1 I ' w' r ' 1 ... '= ......... :?&...lCI ll , 
l1. lnll»baic ;o:llu''''' ~ /III .. 11.07.2011. 



Osvedčovacia doložka 

Osvedčujem, že táto listina, ktoráje listinnou podobou elektronického odpisu údajov z infomačného systému verejnej 

správy, pozostávajúca z 5 listu(ov) a 5 stran(y) sa doslovne zhoduje S údajmi v informačnom systéme verejnej správy 

podpísanými zaručeným elektronickým podpisom. 

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod po radovým číslom Nor 107/2012. 

Nitra dňa 26.9.20129:57:46 

Osvedčovacia doložka 

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z infomačného systému verejnej 
správy, pozostávajúca z 5 listu(ov) a 5 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy 
podpísanými zaručeným elektronickým podpisom. 

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým čí s lom Nor 107/2012. 

Nitra dňa 26.9 .20129 :57:46 



na: 

PLNOMOCENSTVO 

Spoločnosť 

SPP- distribúcia, a.s. 

Por. č. 46/2012 
Bratislava 13. 03. 2012 

so sídlom Mlynské nívy 44/b, 825 11 Bratíslava 26, 
ICO: 35910739, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. : Sa, vl. č.: 3481/B 
oprávnení konať v jej mene 

Jean-Píerre Béringuier - predseda predstavenstva 
Ing. Martin Bartošovič - člen predstavenstva 

(ďalej len "splnomocni te!') 

splnomocňuje týmto 

Ing. Míloš Ivanička, dátum narodenía 

vedúci oddelenia prevadzky 

(ďalej len "splnomocnenec" ) 

a) na vydávanie stanovisk k výstavbe objektov cudz ich investorov pre konanie podra stavebného 
zákona; 

b) na vydavanie stanovisk k výstavbe objeklov cudzích investorov vochrannom alebo 
bezpečnostnom pásme pre konanie podľa stavebného zákona; 

c) na uzatvaranie zmlúv o preložke plynárenského zariadenia v zmysle ustanovenia § 58 zákona é. 
656/2004 Z.z. o energetike; 

d) na uzatváranie zmlúv o zriadeni vecných bremien v prospech splnomocniteľa (spl nomocn iteľ Je 
opravnený z vecného bremena); 

e) na uzatváranie zmlúv o postúpeni práv vyplývajúcich zo zaruky a narokov zo zodpovednosti za 
vady preložky plynárenského zariadenia; 

r) na uzatváranie darovacich zmlúv, v ktorých splnomocniteľ vystupuje na slrane obdarovaného; 
g) na zastupovanie splnomocnitera v správnych konaniach , najmä v konani podra zakona 

č. 162/1995 Z.z . O katastri nehnute!'nostl a o zápise vlastnickych prav a iných práv 
k nehnuteľnostiam. 

Splnomocnenec je zároveň oprávnený splnomocniť iné subjekty , aby v mene splnomocni tel'a podali na 
príslušnú správu kata sira návrh na vykonanie záznamu zákonného vecného bremena podl'a 
príslušných uslanoven í zákona o energetike (zákon č . 656/2004 Z.z. resp. akýkoľvek iný zákon, 
ktorým bude v budúcnosti zákon č. 656/2004 Z.z. nahradený). 

Udelením tohto plnomocenstva sa ruši plnomocenstvo poradové čislo 38/2012 zo dňa 31 .1.2012 . 

Jean-Pierre Béringuier 
predseda predstavenstva 

SPP - distribúcia, a.s. 

Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu . . 

V Bratis lave , dňa 

. --
Ing . Martin Bartošovié 
člen predstavenstva 

SPP - distribúcia, a.s. 

Ing. Miloš Ivanička 
veduci oddelenia prevádzky 



OSVEDČENlE 

o pravosti podpisu 

Podľa knilly osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Jean-Pierre, Gérard, Frédéric 
Beringuier, dátum narodenia r.č. , bytom 
ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, sposoo ZISlema IOIOZllosn: plamy oOKlaa IOtoznosn -
úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: . . - - -, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uzna 
(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 195271/2012. 

Bratislava dňa 23.3.2012 

OSVEDČENlE 

o pravosti podpisu 

•• o o oO o, o ••• oo _ , ' " • •• I • • , : o. : ••• o. o •• oo o ••••• 

Ing. Juraj AlfOldy 
pracovník poverený notárom 

-Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu : Ing. Martin Bartošovič, dátum 
narodenia r.č. bytom ktorého(ej) totožnosť som zi 
(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad : Občiansky pre ul 
séria a/alebo číslo: : , ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 195272/2012. 

Bratislava dňa 23.3.2012 

Upozornenie! Notár legalizáciou ' 
m:osvedčuje pravdivosť skutočnos1í 
uvádzaných v li",tine (§58 ods. 4 

/~~ , ' 
... .. ........ . /., ;. ~( .~ , ... ... . 

In!7/ Juraj Alfbldy 
pracovník poverený notárom 



Osvedčujem , že táto listina sa doslovne zhoduje 
s predloženým originálom skladajúcim sa z 2 strán . 
Ide o odpis úplný. Na listine neboli vykonané žiadne 
zmeny ani doplnky. I 
V Nitre diía 26. septembra 2012 

Stanislava Hu 
zamestnanec povere otárom 

JUDr. Otom Kopp nom 

UPOZORNENIE! 
Notár vykonaním tohoto úkonu neosvedčuje 
pravd ivosť skutočností uvádzaných v listine. 

(§§ 57 ods. 3, 58 ods. 4 zák. Č . 323/1992 Zb.) 

Osvedčujem , že táto listina sa doslovne zhoduje 

s predloženým originálom skladajúcim sa z 2 strán. 

Ide o odpis úplný. Na listine neboli vykonané žiadne 

zmeny ani doplnky. I 
V Nitre dňa 26. septembra 2012 

UPOZORNENIE! 
Notár vykonanim tohoto úkonu neosvedčuje 

pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. 

(§§ 57 ods. 3, 58 ods. 4 zák. č. 323/1992 Zb.) 



Uznesenie č. 416/2012 
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.09.2012 

Schválenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
Č. parcely 5610/1, k.ú. Zlaté Moravce pre tretiu osobu - oprávneného: SPP - distribúcia, 
a.s. spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí a prechode a prejazde 
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy 
plynárenských zariadení (investor: Slovenská sporitel'ňa, a.s.) 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MsZ konanom dňa 
20.09.2012 

prerokovalo 

návrh na schválenie vecného bremena a návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na 
nehnuteľnosti, ktorá je výlučným vlastníctvom mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -
pozemok KN registra "E", č. parcely 5610/1 (druh pozemku: ostatné plochy, celková výmera: 
4542 mZ), ktorý sa nachádza v katastrálnom území Zlaté Moravce v prospech tretej osoby 
ako oprávneného z vecného bremena: spp - distribúcia, a.s. (investor Slovenská 
sporiteľňa, a.s.), ktoré spočíva v povinnosti povinného Mesta Zlaté Moravce strpieť na 
uvedenej nehnuteľnosti existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného 
z vecného bremena a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom a strpieť prechod 
a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby 
a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu 
vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť 

schvaľuje 

a) návrh zmluvy o zriadení vecného bremena podľa ustanovenia § 50 v spojení 
s ustanovením § 151 n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov medzi zmluvnými stranami Mesto Zlaté Moravce ako povinným z vecného 
bremena, investorom: - Slovenská sporiteľňa, a.s. a treťou osobou ako oprávneným 
z vecného bremena: spp - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 II Bratislava, IČO: 
35910 739, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti, ktorá je 
výlučným vlastníctvom mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - pozemok KN registra "E", č. 
parcely 5610/1 (druh pozemku: ostatné plochy, celková výmera: 4542 mZ), ktorý sa nachádza 
v katastrálnom území Zlaté Moravce, a ktoré spočíva v povinnosti povinného Mesta Zlaté 
Moravce strpieť na špecifikovanej nehnuteľnosti: 
- existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena 
a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 22/2012 na vyznačenie vecného 
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 23.08.2012, vyhotoveným Ing. 
Máriom Lôrinczim, Žitava 1402/18, 952 01 Vráble, IČO: 35338 768, úradne overeným 
Správou katastra Zlaté Moravce pod č. 457/2012 dňa 24.08.2012 a 
- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 
účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom 
rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť, 
pričom 

b) zriadenie vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uznesenia bezodplatne 

Uznesenie č. 416/2012 
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.09.2012 

Schválenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
č. parcely 561011, k.ú. Zlaté Moravce pre tretiu osobu - oprávneného: SPP - distribúcia, 
a.s. spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí a prechode a prejazde 
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy 
plynárenských zariadení (investor: Slovenská sporitcl'ňa, a.s.) 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MsZ konanom dňa 
20.09.2012 

prerokovalo 

návrh na schválenie vecného bremena a návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na 
nehnuteľnosti, ktorá je výlučným vlastníctvom mesta Zlaté Moravce (LV č . 5417) -
pozemok KN registra "E", č. parcely 561 0/1 (druh pozemku: ostatné plochy, celková výmera: 
4 542 m2

), ktorý sa nachádza v katastrálnom území Zlaté Moravce v prospech tretej osoby 
ako oprávneného z vecného bremena: SPP - distribúcia, a.s. (investor Slovenská 
sporiteľňa, a.s.), ktoré spočíva v povinnosti povinného Mesta Zlaté Moravce strpieť na 
uvedenej nehnuteľnosti existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného 
z vecného bremena a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom a strpieť prechod 
a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby 
a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu 
vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť 

schvaľuje 

a) návrh zmluvy o zriadení vecného bremena podľa ustanovenia § 50 v spojení 
s ustanovením § 151 n a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov medzi zmluvnými stranami Mesto Zlaté Moravce ako povinným z vecného 
bremena, investorom: - Slovenská sporiteľňa, a.s. a treťou osobou ako oprávneným 
z vecného bremena: SPP - distribúcia, a.s. , Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 
35910739, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti, ktorá je 
výlučným vlastníctvom mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - pozemok KN registra "E", č. 
parcely 5610/ 1 (druh pozemku: ostatné plochy, celková výmera: 4 542 mZ), ktorý sa nachádza 
v katastrálnom území Zlaté Moravce, a ktoré spočíva v povinnosti povinného Mesta Zlaté 
Moravce strpieť na špecifikovanej nehnuteľnosti: 
- existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena 
a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom Č. 22/2012 na vyznačenie vecného 
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 23.08.2012, vyhotoveným Ing. 
Máriom Lärinczim, Žitava 1402/18, 952 01 Vráble, IČO: 35338 768, úradne overeným 
Správou katastra Zlaté Moravce pod Č. 457/2012 dňa 24.08.2012 a 
- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 
účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom 
rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť, 
pričom 

b) zriadenie vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uznesenia bezodplatne 



ukladá 

vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie 
vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 

zmluvy o zriadení 

splnomocňuje 

primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o zriadení vecného bremena podľa 

schvaľovacej časti tohto uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

ukladá 

vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie 
vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 

zmluvy o zriadení 

s pln o moc ň uj e 

primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o zriadeni vecného bremena podľa 

schvaľovacej časti tohto uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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