
Západoslovenská 
energetika 

Člen skupiny 

t3·on 

Zmluva o spolupráci 
(ďalej len "Zmluva") 

Číslo Zmluvy: 11/22400/056-ZoS 
Zmluvné strany: 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: 

ZSE Distribúcia, a.s. 
Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 

Zapísaný v OR OS BA l, oddiel Sa, vložka č. 3879/B 

Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného 
ÚRSO č.: 2007E 0258. 

Zastúpený: na základe plnomocenstva spoločnosťou 
Západoslovenská energetika, a.s. 
Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
IČO: 35 823 551 
Zapísaná v OR OS BAl, oddiel Sa vložka č. 2852/B 

Zastúpená osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy: 
Ing. Andrej Juris riaditeľ divízie služieb pre 

distribúciu EE 
Ing. Peter Procházka vedúci úseku správy 

energetických zariadení 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH 

Bankové spojenie: 
Č. účtu/kód banky: 
!BAN: 

36361518 
2022189048 
SK2022189048 

Tatra banka, a. s. 
2628178102/1100 
SK8411000000002628178102 

Ďalej len "Prevádzkovate!"' 

Žiadateľ: 

Mesto Zlaté Moravce 
Ul. l. Mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 

Zastúpený: 
Ing. Peter Lednár, CSc primátor mesta 

Zastúpená osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy: 
Ing. Peter Leqnár, CSc primátor mesta 

IČO: 
DIČ: 
lČDPH 

Bankové spojenie: 
č. účtu/kód banky: 
!BAN: 

Ďalej len "Žiadate!"' 

oo 308 676 
2021058787 

VÚB Zlaté Moravce 
33422 I 62/0200 
xxxxxx 

uzatvárajú v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 5 I 311991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov túto 
Zmluvu. 
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Západoslovenská 

energetika 

Člen skupiny 

a. s~"i&r~~va 13 • 816 47 Bratislava 1 

I. Predmet Zmluvy 

l. Predmetom tejto Zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri výstavbe elektroenergetických 
zariadení uvedených nižšie potrebných pre zabezpečenie realizácie pripojenia stavby "NA Zl. Moravce OS 
Štvorlístok - VN,NN,TS,DTr" (ďalej len "stavba Žiadatel'a") k distribučnej sústave Prevádzkovatel'a 
s ciel'om zabezpečenia podmienok pre požadovaný počet budúcich 72 odberných miest s hodnotou ističa 3fx 
20 A , sumárne požadované pripojenie amperickej hodnoty l 440 A. 

Pre vylúčenie pochybností, táto Zmluva nie je zmluvou o pripojení stavby Žiadatel'a do distribučnej sústavy 
Prevádzkovate l' a. 

2. Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy je stanovený rozsah stavby Žiadatel'a vo forme prílohy č. l tejto 
Zmluvy s príslušným rozpisom objemov požadovaných energetických bilancií stavby Žiadatel'a 
predložených Žiadatel'om Prevádzkovatel'ovi, pre ktoré sú stanovené technické podmienky pripojenia 
podl'a dánku II. tejto Zmluvy. Príloha č. l tejto Zmluvy obsahuje schému rozparcelovania riešeného 
územia, s vyznačenými požiadavkami na jednotlivé odbery elektriny pre každé navrhované odberné miesto 
samostatne. 

II. Technické podmienky pripojenia stavby k distribučnej sústave Prevádzkovateľa 

l. Technkké podmienky pre Prevádzkovateľa 
Prevádzkovate!' sa zaväzuje vybudovať na vlastné náklady elektroenergetické zariadenia pre realizáciu 
pripojenia stavby Žiadateľa k distribučnej sústave Prevádzkovatel'a (ďalej len "elektroenergetické 
zariadenia Prevádzkovateľa") v rozsahu : 

• Kiosková TS s vnútorným ovládaním , VN rozvádzač 2x prívod + I x vývod na trafo, NN 
rozvádzač 8 vývodový, trafo 630kVA 

• VN kábel 3x20 NA2XS(F)2Y lx240mm2 cca lOOm 

• NN kábel NA YY J 4xl50mm2 smer pb č.47 ul.l.mája cca 30m 

• NN kábel NA YY J 4x 150mm2 smer pb č.45 ul.l.mája cca lOm 

• NN kábel NA YY J 4x 150mm2 smer pb č.58 ul.l.mája cca 45m 

• NN kábel NA YY J 4x95mm2 smer kábel pre materskú škôlku cca 80m 

cca 115m 

cca 200m 

• NN kábel NAYY J 4xl50mm2 smer SR0084-212 ul. Radlinského 

• NN kábel NA YY J 4x240mm2 smer plánované bytové domy 

• lksSPP6.1 

• lks SR4.1 

• Demontáž ÚV 4/376 a ÚV 6/376 

• Demontáž VN prípojky pre TS 0084-036 cca 150m 

• Demontáž VN prípojky pre TS 0084-035 cca 170m 

• Demontáž TS 0084-036 

• Demontáž TS 0084-035 

Vybavuje: Bc. Štefan Pavlov Kontakt: 0377763251 
2. Deliace miesto 

Deliacim miestom medzi "elektroenergetickým zariadením Prevádzkovatel'a" a elektroenergetickým 
zariadením Žiadatel'a bude: 

• Plánované skrine 
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Člen skupiny 
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ZapadosJovenská 
energetika 

3. Technické podmienky pre Žiadatel'a 
Žiadateľ sa zaväzuje k nasledovných činnostiam: 

3 .l. vybudovať na vlastné náklady elektroenergetické zariadenia pre realizáciu pripojenia stavby Žiadate l' a 
k d1istribučnej sústave Prevádzkovatel'a (ďalej len "elektroenergetické zariadenia Žiadatel'a") 
v rozsahu: 

• Prípojky + vl. rozvody 

III. Dohodnutý rozsah spolupráce 

l. Prevádzkovate!' je oprávnený poveriť zhotovením elektroenergetických zariadení Prevádzkovatel'a tretiu 
osobu (ďalej len "Zhotovitel"'). 

2. Žiadateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania elektroenergetických zariadení Prevádzkovatel'a poskytne 
Prevádzkovatel'ovi, resp. Zhotovitel'ovi všetku potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní 
všetkých dostupných podkladov, údajov, vyjadrení a stanovísk, prípadne iných informácií, ktoré súvisia 
so zhotovením elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa. 

3. Žiadateľ sa zaväzuje zúčastňovať všetkých koordinačných stretnutí s Prevádzkovateľom, resp. 
Zhotovitell'om, nevyhnutne potrebných k zhotoveniu elektroenergetických zariadení Prevádzkovatel'a, 
najmä, ale nielen poskytovať súčinnosť pri koordinácií prác Prevádzkovateľa, resp. Zhotovitel'a s ostatnými 
súvisiacimi profesiami (inžinierskymi sieťami) na stavbe Žiadateľa v štádiu projektových prác a počas 
vykonávania stavby Žiadatel'a. 

4. Nedodržanie podmienok podľa tohto článku Zmluvy zo strany Žiadateľa, ktoré preukázateľne spôsobia 
zdržanie prác Prevádzkovateľa, resp. Zhotoviteľa (najmä, ale nielen, neskoordinované práce s ostatnými 
profesiami na stavbe Žiadatel'a, nepripravenosť staveniska pre montáž elektroenergetických zariadení 
Prevádzkovatel'a, a pod.) oprávňuje Prevádzkovatel'a k úprave termínu plnenia dohodnutého v článku IV. 
tejto Zmluvy, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému Žiadatcl'om. 

5. Žiadateľ je povinný pre účely zhotovenia elektroenergetických zariadení Prevádzkovate l' a zabezpečiť 
vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie 
a štruktúre spôsobilej na samostatné užívanie (samostatné stavebné objekty, resp. prevádzkové súbory). 
Súčasťou projektovej dokumentácie bude (i) situačný výkres stavu územia spracovaný na podklade 
katastrálnej mapy so zakreslením elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa a elektroenergetických 
zariadení ~~iadateľa a (ii) koordinačný výkres (koordinácia realizácie elektroenergetických zariadení 
Prevádzkovateľa s realizáciou ďalších inžinierskych sietí realizovaných inými zhotoviteľmi) spracovaný na 
základe vytýčenia vlastníkmi (správcami) inžinierskych sietí a časový harmonogram výstavby. Spracovanie 
koordinačného výkresu zabezpečí Žiadateľ v elektronickej forme. Žiadate!' je povinný realizačnú 
projektovú dokumentáciu v rámci jej spracovania konzultovať s Prevádzkovate!' om a predložiť na konečné 
schválenie. Záväzok Žiadatel'a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu sa považuje za splnený 
dňom jej schválenia Prevádzkovatel'om. 

6. Žiadate!' sa zaväzuje v mene Prevádzkovatel'a požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného 
povolenia v rozsahu elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa a vykonať v jeho mene všetky právne 
úkony súvisiace s vydaním takéhoto stavebného povolenia. Za týmto účelom Prevádzkovate!' vystaví 
a osobne, alebo poštou doporučene s doručenkou doručí Žiadatel'ovi plnú moc podl'a vzoru, ktorý tvorí 
Prílohu č.2 tejto Zmluvy a to v termíne podl'a článku III ods. 7 tejto Zmluvy. 

7. Pre potreby stavebného konania podl'a predchádzajúceho odseku a za účelom umožnenia výstavby 
elektroenergetických zariadení Prevádzkovatel'a sa Žiadate!' zaväzuje v mene a na účet Prevádzkovatel'a 
zabezpečiť práva k pozemkom, na ktorých bude Prevádzkovateľ realizovať stavbu elektroenergetických 
zariadení Prevádzkovateľa, ktoré je Prevádzkovate!' ako stavebník elektroenergetických zariadení 
Prevádzkovatel'a povinný v stavebnom konaní preukázať v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. l zák. 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Za týmto účelom Prevádzkovate!' vystaví a osobne, alebo poštou doporučene s doručenkou 
doručí Žiadatel'ovi plnú mm; podl'a vzoru, ktorá tvorí Prílohu č.2 tejto Zmluvy a to do 30 kalendárnych dní 
od doručenia zoznamu pozemkov dotknutých stavbou elektroenergetického zariadenia Prevádzkovatel'a 
s určením ich parcelných čísel, druhu pozemku a jeho výmery v m2 a situácie stavby spracovanej na 
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podklade kópie z katastrálnej mapy, z ktorej bude zrejmé situovanie elektroenergetických zariadení 
Prevádzk o vate l' a 

8. Spôsob zabezpečenia práv k pozemkom podl'a predchádzajúceho odseku si zmluvné strany dohodli 
nasledovne: 
(i) pozemok potrebný pre umiestnenie transformačnej stanice vo výmere vopred stanovenej a schválenej 

Prevádzkovatel'om má Prevádzkovate!' záujem nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva na 
základe kúpnej zmluvy a za kúpnu cenu vo výške určenej na základe uznesenia mestského (obecného) 
zastupitel'stva, ktorým bol schválený odpredaj pozemku. Uznesenie mestského (obecného) 
zastulpitel'stva, ktorým bol schválený odpredaj pozemku bude tvoriť neoddelitel'nú súčasť kúpnej 
zmluvy. Vyhotovenie geometrického plánu zabezpečí na vlastné náklady Žiadate!'. Prevádzkovate!' si 
vyhradzuje právo schváliť, resp. odmietnuť kúpnu cenu určenú na základe uznesenia mestského 
(obecného) zastupitel'stva. Za tým účelom je Žiadate!' povinný pred uzatvorením kúpnej zmluvy 
predložiť návrh kúpnej ceny spolu uznesením mestského (obecného) zastupitel'stva na schválenie 
Prevädzkovatel'ovi. V prípade ak Prevádzkovate!' odmietne návrh kúpnej ceny určenej na základe 
uznesenia mestského (obecného) zastupitel'stva, je Žiadate!' povinný pri stanovení kúpnej ceny 
postupovať podl'a pokynov Prevádzkovatel'a. Prevádzkovate!' sa zaväzuje takéto pokyny udeliť 

Žiadatel'ovi bez zbytočného odkladu. Žiadate!' je povinný jedno vyhotovenie kúpnej zmluvy (originál) 
zaslaf na adresu Prevádzkovatel'a do piatich (5) pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami. 

(ii) v ostatných prípadoch má Prevádzkovate!' záujem na úprave práv k pozemkom, na ktorých bude 
realizovať stavbu elektroenergetických zariadení Prevádzkovatel'a uzatvorením zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecných bremien v prospech Prevádzkovate!' a, pričom budúci povinný sa v zmluve 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien zaviaže zriadiť vecné bremená bezodplatne. Vecné 
bremená budú zapísané do príslušného katastra nehnutel'ností na podklade geometrického plánu, 
ktorého vypracovanie zabezpečí Prevádzkovate!' na vlastné náklady po ukončení stavby 
elektroenergetických zariadení Prevádzkovatel'a. 

Pred dojednaním kúpnej ceny, resp. jednorazovej odplaty za zriadenie vecných bremien, resp. inej odplaty 
odlišne od podmienok uvedených v tejto Zmluve, je Žiadate!' povinný požiadať Prevádzkovatel'a o 
jeho predchádzajúci písomný súhlas. Žiadate!' nie je oprávnený uzavrieť zmluvný vzťah bez takto 
udeleného písomného súhlasu. V prípade porušenia povinností Žiadatel'a uvedených v článku III. ods. 8 
tejto Zmluvy je Žiadate!' povinný zaplatiť Prevádzkovatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé 
porušenie uvedených povinností. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, 
ktorá Prevádzkovatel'ovi porušením povinnosti Žiadatel'a vznikne. Pre vylúčenie pochybností, 
Prevádzkovate!' je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

9. Zmluvné strany dohodli, že bod (i) článku III. ods. 8 tejto Zmluvy sa považuje za splnený dňom doručenia 
originálu hstu vlastníctva, na ktorom bude Prevádzkovate!' uvedený ako výlučný vlastník pozemku bez 
tiarch a poznámok, a v ktorom bude pozemok evidovaný ako "zastavaná plocha a nádvorie" resp. "ostatná 
plocha", a bod (ii) článku III. ods. 8 tejto Zmluvy sa považuje za splnený dňom doručenia originálov zmlúv 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien uzatvorených s každým vlastníkom pozemku dotknutého 
stavbou elektroenergetických zariadení Prevádzkovatel'a. Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien predloží Žiadate!' Prevádzkovate!' ovi v dvoch vyhotoveniach. 

l O. Za účelom :;plnenia záväzkov Žiadate!' a uvedených v článku III. ods. 7 a ods. 8 tejto Zmluvy poskytne 

Prevádzkovate!' Žiadatel'ovi vzor kúpnej zmluvy, zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a 

zmluvy o zriadení vecných bremien, ktoré je Žiadate!' pri plnení svojich záväzkov uvedených v článku JIJ. 
odsek 7 a odsek 8 tejto Zmluvy povinný použiť. V prípade výhrady vlastníka pozemku, ktorý je predmetom 
vyššie uvedených vzorových zmlúv k ich zneniu je Žiadate!' povinný každú takúto výhradu vopred 
prekonzultovať a odsúhlasiť s Prevádzkovatel'om. V prípade porušenia tejto povinnosti Žiadatel'a je 
Žiadate!' povinný zaplatiť Prevádzkovatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie 
uvedenej povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá 
Prevádzkovatel'ovi porušením povinnosti Žiadatel'a vznikne. Pre vylúčenie pochybností, Prevádzkovate!' je 
oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

ll. Zmluvné strany sa dohodli, že pre zabezpečenie inžinierskych a realizačných činností súvisiacich 
s výstavbou elektroenergetických zariadení Prevádzkovatel'a Žiadate!' protokolárne odovzdá 
Prevádzkovate!' ovi nasledovnú dokumentáciu a doklady: 
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a) Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v počte !ks potvrdenú stavebným úradom (originál 
resp. úradne osvedčenú kópiu), 

b) Projektovú dokumentáciu vypracovanú podľa článku III. ods. 5 tejto zmluvy v počte 4 ks 

z toho: Ix potvrdenú akreditovaným subjektom (osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii), 

3x pre potreby Zhotoviteľa. 
c) Stavt::bné povolenie pre stavbu elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa, v ktorom je ako 

stavebník uvedený Prevádzkovateľ s vyznačenou právoplatnosťou príslušným stavebným 
úradom( originál). 

d) Kópie vyjadrení príslušných organizácií k existencii inžinierskych sietí (potvrdená situácia+ vyjadrenia). 

e) Kópie vyjadrení zainteresovaných orgánov a organizácií, vyplývajúcich zo stavebného povolenia. 

f) Súpis elektroenergetickými zariadeniami Prevádzkovateľa dotknutých pozemkov spracovaný na 
podklade situačného výkresu (parcelné číslo, katastrálne územie, register katastra nehnuteľností) a 
doklady majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov dotknutých výstavbou elektroenergetických 
zariadení Prevádzkovateľa podľa článku III odsek 9. tejto Zmluvy. 

g) Originál odborného stanoviska k dokumentácii, ktorým sa posudzuje konštrukčná dokumentácia, 
vydaného akreditovaným subjektom v zmysle § 5 ods. 3 a ods. 4 Vyhlášky Ministerstva práce sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia. 

O odovzdaní a prevzatí vyššie uvedenej dokumentácie a dokladov sa uskutoční písomný zápis, v ktorom 
bude v súlade s § 19 ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
uvedená obstarávacia cena hmotného majetku bezodplatne odovzdaného do vlastníctva Prevádzkovateľa 
zabezpe(;ujúceho jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny 
stavby odpisovanej Žiadateľom .. 

12. Žiadateľ je povinný splniť všetky povinnosti, ktoré sú Žiadateľovi uložené v článku III. tejto Zmluvy, 
najneskôr do 31.7.2012. 

13. V prípade porušenia povinnosti Žiadateľa uvedenej v článku III. ods. 12. tejto Zmluvy, strácajú ustanovenia 
článku IV. Zmluvy platnosť a Prevádzkovateľ nie je viazaný termínom plnenia predmetu Zmluvy 
uvedeným v článku IV. tejto Zmluvy. 

14. V prípade, ak Žiadateľ splní všetky povinnosti, ktoré sú Žiadateľovi uložené v článku III. tejto Zmluvy po 
termíne uvedenom v článku III. ods. 12. tejto Zmluvy, zmluvné strany začnú spoločné rokovania smerujúce 
k dohodt: o novom termíne plnenia predmetu Zmluvy. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na 
novom t<:rmíne plnenia predmetu tejto Zmluvy v lehote 120 kalendárnych dní, ktorá začne plynúť odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom Žiadateľ splnil všetky povinnosti, ktoré sú Žiadateľovi uložené v článku 
III. tejto Zmluvy, táto Zmluva zaniká. 

15. Ak Zmluva zanikne z dôvodu (i) uvedeného v článku III. ods. 14, alebo (ii) z dôvodu uvedeného v článku 
VII. ods. 2 Zmluvy alebo iného dôvodu na strane Žiadateľa, je Žiadateľ povinný nahradiť 
Prevádzkovateľovi všetky náklady, ktoré Prevádzkovateľovi vznikli do dňa zániku tejto Zmluvy. 

IV. Termín plnenia predmetu Zmluvy 

Prevádzkovateľ vybuduje elektroenergetické zariadenia Prevádzkovateľa za súčinnosti Žiadateľa v lehote 200 
dní , pričom táto lehota začne plynúť v deň nasledujúci po dni 1.1.2013. 

V. Práva a povinnosti Prevádzkovatel'a a Žiadatel'a 

l. Žiadateľ je povinný: 

a) poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky potrebné podklady pre zabezpečenie inžinierskej 
a realizačnej činnosti súvisiacich s vybudovaním elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa. 

b) clo 30 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Prevádzkovateľa zabezpečiť pripravenosť 
staveniska, na ktorom bude Prevádzkovateľ zhotovovať elektroenergetické zariadenia 
Prevádzkovateľa tak, aby bola možná realizácia elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa 
v súlade s termínom plnenia predmetu Zmluvy uvedeným v článku IV. tejto Zmluvy. 
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c) riadne a načas plniť dohodnutý rozsah prác podl'a článku II. a III. tejto Zmluvy. 

2. Prevádzkovate!' je povinný: 
a) umožniť Žiadate!' ovi v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o energetike") a v súlade s vyhláškou Ministerstva 
hospodárstva SR č. 337/2005 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok 
prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete, pripojenie do 
distribučnej sústavy Prevádzkovatel'a a zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity v požadovanej 
výške podl'a článku I. tejto Zmluvy, maximálne však do výšky požadovaných výkonov pre jednotlivé 
miesta spotreby podl'a rozpisu tvoriaceho prílohu č. l tejto Zmluvy, za predpokladu splnenia podmienok 
uvedených v článku II. a III. tejto Zmluvy Žiadatel'om. 

Vl. Zvláštne dojednania 

l. Západoslovenská energetika, a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551, zapísaná 
do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I v oddiely Sa., vložka 2852/B je splnomocnená 
Prevádzkovate!' om na všetky právne úkony súvisiace s touto Zmluvou počas výstavby elektroenergetických 
zariadení Prevádzkovatel'a, ako aj počas prevádzky elektroenergetických zariadení Prevádzkovatel'a. 

2. Prevádzkovate!' má právo: 

a) na jednostrannú zmenu termínu zhotovenia elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa 

dohodnutého v článku IV. tejto Zmluvy v prípade: 

-nesplnenia záväzkov Žiadatel'a podl'a článku III. a článku V. ods. l tejto Zmluvy, 

-zistenia prekážky v čase podpisu tejto Zmluvy neznámej, brániacej začatiu alebo pokračovaniu 
zhotovovania elektroenergetických zariadení Prevádzkovatel'a, 

-nepriaznivých poveternostných podmienok, brániacich v začatí alebo pokračovaní zhotovovania 
elektroenergetických zariadení Prevádzkovatel'a, 

b) na zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej časti vynaložených investičných prostriedkov, ktoré 
Prevádzkovate!' vynaložil pri plnení predmetu tejto Zmluvy od Žiadatel'a v prípade využitia menej ako 
70% počtu pripojených odberných miest požadovaných v článku I. tejto Zmluvy v lehote do dvoch rokov 
od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na elektroenergetické zariadenia 
Prevádzkovatel'a (ďalej len "časť vynaložených investičných prostriedkov"). 

Časť vynaložených investičných prostriedkov sa vypočíta na základe pomeru počtu nepripojených 
odbern)ich miest a požadovaného počtu odberných miest pod l' a článku I. tejto Zmluvy vynásobeného l 0-
násobkom sumáru cien za pripojenie platných v dobe uzatvorenia Zmluvy (podl'a vzorca časť 

vynaložených investičných prostriedkov = (počet požadovaných odberných miest - počet pripojených 
odbern)·ch miest)/počet požadovaných odberných miest * l O * sumárna požadovaná amperická hodnota 
* cena za pripojenie l A do napäťovej úrovne NN podl'a osobitného predpisu Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví platného v dobe uzatvorenia tejto Zmluvy.] 

c) využiť zvyšnú maximálnu rezervovanú kapacitu pre iných koncových odberateľov elektriny v prípade, že 
koncoví odberatelia elektriny, pre odber elektriny ktorých boli vybudované elektroenergetické zariadenia 
Prevádzkovatel'a, nebudú v sumáre využívať maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú v článku I. 
ods. l. tejto Zmluvy do 2 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povol'ujúceho užívanie 
elektroenergetických zariadení Prevádzkovatel'a. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadate!' nemá voči Prevádzkovatel'ovi za výkon činností, úkonov a krokov 
vykonávaných Žiadate!' om podl'a tejto Zmluvy v mene alebo pre Prevádzkovatel'a a za veci odovzdané 
Žiadatel'om Prevádzkovatel'ovi podl'a tejto Zmluvy nárok na žiadnu odplatu, odmenu, alebo náhradu 
akýchkol'vek nákladov, ktoré pri tom Žiadatel'ovi vznikli. 

VIl. Platnosť a účinnosť Zmluvy 

l. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení. Žiadate!' ako povinná osoba pod l' a § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
je povinný zverejniť túto Zmluvu v súlade s§ Sa zákona o slobode informácií najneskôr do 7 dní od jej 
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uzatvorenia. Žiadateľ je povinný doručiť Prevádzkovateľovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy 
najneskôr do 3 kalendárnych dní od jej zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti Žiadatel'a uvedenej 
v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 eur (slovom 
tridsať eur) za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie 
je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá 
Prevádzkovateľovi porušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne. 

2. Táto Zmluva zaniká v prípade, ak Žiadateľ v lehote do 3 rokov od podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými 
stranami nepredloží Prevádzkovateľovi všetky doklady uvedené v článku III. tejto Zmluvy. 

VIII. Informačná povinnosť 

Žiadateľ sa zaväzuje informovať Prevádzkovateľa o akýchkoľvek zmenách nevyhnutných na riadne plnenie 
tejto Zmluvy, najmä o zmenách identifikačných údajov, technických, termínových a iných údajov uvedených v 
tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny nevyhnutné na riadne plnenie tejto Zmluvy si budú 
poskytovať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní odo dňa kedy takáto zmena nastala. 

IX. Záväzok ml(:anlivosti 

Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali o druhej zmluvnej strane a jej činnosti 
pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy, sa považujú za dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a 
skutočnosti neposkytnúť, nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel, ako na plnenie tejto Zmluvy. Toto 
ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií Prevádzkovateľom tretej strane, ktorá poskytuje 
finančné, účtovnícke a právne služby na základe ich osobitnej zmluvy, ako aj poskytnutie informácií 
Zhotoviteľovi, a prípady, keď zmluvná strana má povinnosť poskytnúť takéto informácie uloženú všeobecne 
záväzným právnym predpisom. 

X. Záverečné w;tanovenia 

l. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto Zmluva neupravuje sa riadia ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak 
záväzkový právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Žiadateľom založený touto Zmluvou nespadá pod 
vzťahy uvedené § 261 Obchodného zákonníka, zmluvné strany sa v súlade s § 262 Obchodného zákonníka 
dohodli, že sa ich záväzkový právny vzťah založený touto Zmluvou riadi Obchodným zákonníkom. 

2. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných 
strán. 

3. Túto Zmluvu možno meniť či dopÍňať Jen formou vzostupne číslovaných písomných dodatkov k tejto 
Zmluve, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti budú doručované na adresy uvedené v záhlaví tejto 

Zmluvy. 

5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 
po 2 vyhotovenia. 

6. Príloha č. l a príloha č.2 tvorí neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy. 

7. Lehota na prijatie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 30 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania 
spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. ako splnomocneným zástupcom Prevádzkovatel'a. Návrh 

tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený na adresu sídla spoločnosti 
Západoslovenská energetika, a.s. uvedenú v úvode tejto Zmluvy. Uplynutím tejto lehoty návrh na 

uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien prípadne 
doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom, sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh 
Zmluvy, ktorým Prevádzkovate!' nebude viazaný. 
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8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, na dôkaz čoho ju 
oprávnené osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

Za Prevádzkovatel'a 
Západoslovenská energetika, a.s. 
na základe plnomocenstva 

V Bratislave 
Miťsto 

1 2. 01. 2012 

Dňa 

Západoslovenská energetika 
akciová spoločnosť 

148 
BR'ATISLAVA 

Ing. Andrej Juris 

Meno a priezvisko 

Ing. Peter Procházka 
Meno a priezvisko Podpis 

\ 

Za Žiadatel'a 

v 
Miesto 

Ing. Peter Lednár, CSc 
Meno a priezvisko 

Meno a priezvisko 

//-:i? -
·>4i!ff!:!§f~~c.--e:>· 

Podpis 

Podpis 
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PLNOMOCENSTVO 

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulen o va 6, 816 4 7 Bratislava, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2852/B, 
IČO: 35 823 551, splnomocnená spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 
47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 
číslo: 3879/B, IČO: 36 361 518, plnomocenstvom zo dňa 19.12.2008, (ďalej len 
"splnomocnitel'") 

týmto splnomocňuje 

mesto Zlaté Moravce, so sídlom Ul. l.mája, 953 Ol Zl. Moravce, IČO OO 308 676, zastúpené 
primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc 
(ďalej len "spllnomocnenec"), 

• aby zastupoval splnomocniteľa pred stavebným úradom mesto Zlaté Moravce v stavebnom 
konaní o vydanie stavebného povolenia pre stavbu elektroenergetického zariadenia 
splnomocniteľa" NA Zl. Moravce OS Štvorlístok- VN,NN,TS,DTr ",a aby v súvislosti 
s uvedeným v mene splnomocniteľa podpisoval, podával a preberal všetky dokumenty, 
žiadosti, návrhy a iné podania na to potrebné; 

• na všetky právne úkony spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním nižšie uvedených 
pozemkov potrebným pre vydanie vyššie uvedeného stavebného povolenia, ktoré sa 
nachádzajú v katastrálnom území.:<:L Ho Mv«, okres ~L .Ho!?IJIICG, obec ..tt HC~ fi I!LE, a ktoré 
sú zapísané na liste vlastníctva č. ~vedenom Správou katastra kL- Hol?IJIJCC: 

_ Pa!"_~~lné čísl() __ Regi!t~rKN _ Výmera m2 ___________ _ l)_rufu>_()Z:~l1!ku _ 
----

~ 
f--- ------ -------- --- --1---- ------

--~--~I=---- -~---- - ---f-- --- -- -- - ------

Splnomocnenec je za tým účelom v mene a na účet splnomocniteľa oprávnený najmä 
uzatvámť zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a kúpne zmluvy, 
predmetom ktorých budú vyššie uvedené pozemky, a to v súlade s podmienkami 
dohodnutými v zmluve o spolupráci č. 11/22400/056-ZoS a v súvislosti s uvedeným v 
mene splnomocniteľa podpisovať, podávať a preberať všetky dokumenty, žiadosti, návrhy 
a iné podania na to potrebné; 

• aby zastupoval splnomocniteľa pred príslušným katastrálnym úradom v konaní o vklade 
vlastníckeho práva k vyššie uvedeným pozemkom a aby v súvislosti s uvedeným v mene 
splnomocniteľa podpisoval, podával a preberal všetky dokumenty, žiadosti, návrhy a iné 
podania na to potrebné. 

Príloha č. l 

f 
l 

:--""---
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Splnomocnenec nie je oprávnený poverovat' tretie osoby a udelit' plnomocenstvo tretím ~bám 
a/alebo externým právnym zástupcom v rozsahu tohto plnomocenstva. 

Splnomocnenec na základe tohto plnomocenstva nie je oprávnený scudzovať, alebo iným 
spôsobom nakladať s majetkom splnomocniteľa, prijímat' a vystavovať záruky, zmenky, šeky 
alebo iné cenné papiere. 

V Bratislave, dňa _______ 20 ll 

Za splnomocniteľa: 

Ing. Peter Procházka 
vedúci úseku správy energetických zariadení 

Západoslovenská energetika, a.s. 

Ing. Miloš Karas 
vedúci projektového inžinieringu 
Západoslovenská energetika, a.s. 

Splnomocnenec plnomocenstvo v plnom rozsahu prijíma: 

Ing. Peter Lednár,CSc 
primátor mesta ZL. Moravce 
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