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DISTRIBU¨N`

ZMLUVA O VYKONAN˝ PRELOŽKY
ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA
uzatvorenÆv sœlade s 45 zÆkona¨. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zÆkonova v sœlade s
¨. 513/1 991 Zb. Obchodný zÆkonnikv zneni neskorších predpísov
(ďalej len „Zrn luva)

¨íslo Zmluvy PrevÆdzkovateľa:
Císlo Zmluvy Žiadatera:
IdentifikÆtorumiestnenia Preložky:

269 ods. 2 zÆkona

21181 00096.ZoVP
BÆrdošovauL, p.Ł. 2166311 Bratislava Vinohrady

medzi zmluvnými stranami:
1. PrevÆdzkovateľdistribuŁnej sœstavy:
ObchodnØ meno:

Sídlo:
Zapísaný v:
Zastœpený:

ZÆpadoslovenskÆ
distribuŁnÆa, .s.
Culenova 6, 816 47 Bratislava

Obchodný register OkresnØho sœdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka Łíslo: 3879/B
Ing. Jozef Labuda, vedœci œseku sprÆvyenergetických zariadení,
Ing. Michal Vajanský, vedœci sprÆvyenergetických zariadení,
36361 518
2022189048
5K2022189048
Tatra banka, a.s.
5K59 11000000002626106826

ICO:
DI¨:
I¨ DPH:
BankovØ spojenie:
IBAN:
(ďalej len „PrevÆdzkovatel)

KontaktnÆosoba PrevÆdzkovateľapre komunikÆciuso Žiadateľom:
• v technických veciach:
Ing. Martin Hrdý, telefón: +421 906 713 127, e-mail: martin.hrdyzsdis.sk,
• v ostatných veciach:
Mgr. Filip Simek, telefón: +421-(0)2- 50613156, e-mail: filip.simekizsdis.sk.
2. Žiadatel‘ o vykonanie Preložky:

ObchodnØ meno/NÆzov/Menoa priezvisko:
SidloiMiesto podnikaniaiTrvalý pobyt:
RegistrÆcia:
Zastœpený:
I¨O/DÆtum narodenia:

Miestny œrad BA NovØ Mesto
JunÆcka1, 832 91 Bratislava mestskÆŁasťNovØ Mesto
verejnØ sprÆva
Mgr. Rudolf Kusý starosta,
00 603 317
-

-

‚

(ďalej len „Žiadateľ“)
KontaktnÆosoba Žiadateľa pre komunikÆcius PrevÆdzkovateíom:
•
Ing. Jozef Varga, telefón: +421 249 253 132, e-mail:jozef.varga@banm.sk.

PrevÆdzkovateľa Žiadateľ ďalej spoloŁne len ZmluvnØ strany“ a jednotlivo aj ako ZmluvnÆstrana“.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je œprava prÆva povinností Zmluvných strÆnv sœvislosti s vykonaním preložky zariadenia distribuŁnej sœstavy
PrevÆdzkovateľa,ktorÆbude vykonanÆv sœlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve (ďalej len „Preložka‘) v nasledovnom rozsahu:
1.1.1 PóvodnØ zariadenie distribuŁnej sœstavy PrevÆdzkovateľa:
•
VzdušnØ NN vedenie typ RETILENS 3x1 50+70 v dfžke cca 95m,
•
VzdušnØ NN vedenie typ AIFe6 3x35 v d˝žke cca 95m
•
ZemnÆprípojka NN pre objekt BÆrdošova62, typ AYKY 4x25 v d˝žke 1 9m, odberateľ MUDr. BajužikovÆ
•
ZemnÆprípojka NN pre objekt BÆrdošova60, typ AYKY 4x25 v dĺžke 6m, odberateí MUDr. KolesÆr,p. Hubina
•
VzdušnÆprípojka NN pre objekt BÆrdošova58, typ AYKYz 4x16 v d˝žke 18m, odberateľ p. Štrba;
(ďalej len „PóvodnØ zariadenie);
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1.1.2 NovØ preloženØzariadeníe distribuŁnej sœstavy PrevÆdzkovateľa:
S
ZemnØ NN vedente typ NAYY-J 4x240 d˝žka cca 120m
.
lx Skriňa SR typ 4x400AJ6x16OA
S
ZemnÆprípojka NN pre objekt BÆrdošova62, typ NAYY-J 4x25 v d˝žke 20m, odberateľ MUDr. BajužikovÆ
.
ZemnÆprípojka NN pre objekt BÆrdošova60, typ NAYY-J 4x25 v cl˝žke 35m, odberateľ MUDr. KolesÆr,p. Hubina
.
ZemnÆpripojka NN pre objekt BÆrdošova58, typ NAYY-J 4x25 v d˝žke 55m, odberateľ p. Štrba;
(ďalej len „NovØ zariadenie‘).
1.2 Potrebu Preožky vyvoaI Ziadatef z dóvodu Rekonštrukcia cesty na BÆrdošovejuL, II. etapa.
zariadenia tvorí prílohu ¨. 1 tejto
I .3 GrafickØ znÆzorneniePreiožky (situÆcia),tj. umiestnenie P6vodnØho zariadenia a umiestnenie NovØho
Zmiuvy.
Zmluve.
1.4 Vykonanie Preložky v celom rozsahu zabezpeŁí Ziadateľ, a to v sœlade a za podmienok uvedených v tejto
nÆklady,ktorØ
všetky
atel‘ovi
PrevÆdzkov
uhradiť
povinný
zÆroveň
Ziadateíje
Žiadateľ.
1.5 Všetky nÆkladyna Preložku znÆša
povinný uhradit‘
Ziadateľje
Zmluvy.
tejto
podľa
ateľa
PrevÆdzkov
povinností
plnenim
s
sœvislosti
v
PrevÆdzkovateľovivzniknœ
je 30 kalendÆrnychdní odo
faktœry
PrevÆdzkovateíovitakØto nÆkladyna zÆkladefaktœry vystavenej PrevÆdzkovatel‘om.Lehota splatnosti
dňa jej vystavenia.
2.

PROJEKTOV` DOKLJMENT`CIA PRELOŽKY

projektovej dokumentÆcie
Podia prilohy ¨. 1 tejto Zmluvy je Žiadateľ povinný pre œŁely vykonania Preložky zabezpeŁit‘ vypracovanie
tavebnØobjekty, resp.
(samostatnØs
uživaníe
Preložky v rozsahu realiza¨nej projektovej dokumentÆciea štruktœre spósobilej na samostatnØ
ie konzultovat‘
dokumentÆc
Projektovej
spracovanie
povinný
je
Ziadatef
prevÆdzkovØsœbory) (ďalej len „ProjektovÆ dokumentÆcia‘).
dokumentÆcii
Projektovej
k
sa
povinný
ateľ
je
PrevÆdzkov
schvÆlenie.
s PrevÆdzkovateľoma predložit‘ ju PrevÆdzkovateľovi na koneŁnØ
ie
dokumentÆc
Projektovej
doruŁenia
dňa
odo
dní
pracovných
30
lehote
v
najneskór
vyjadriť
predloženej mu Žiadateľom na schvÆlenie
ateľ
PrevÆdzkov
je
Zmluvy,
tejto
uzatvorenim
iu
pred
dokumentÆc
Projektovœ
ateľovi
PrevÆdzkov
doruŁil
PrevÆdzkovateľovi.Ak však Ziadateľ
podpísanej Zíadatefom.
povinný sa k Projektovej dokumentÆciivyjadriť najneskór v lehote 30 pracovných dní odo dňa doruŁenia tejto Zmluvy
PrevÆdzkovateľom.
schvÆlenia
ZÆvÆzokŽiadateľa vypracovat‘ Projektovœ dokumentÆciu sa považuje za splnený dňom jej pisomnØho
v prilohe ¨. 1 tejto
uvedeným
Preložky
V prípade rozporu medzi rozsahom Preložky uvedeným v ŁlÆnku1 ods. 1.1 tejto Zmluvy, rozsahom
zÆvØznýrozsah
strany
ZmluvnØ
pre
je
ateľom,
Zmluvy a rozsahom Preložky uvedeným v Projektovej dokumentÆciischvÆlenejPrevÆdzkov
ateľom.
Preložky uvedený v Projektovej dokumentÆciischvÆienejPrevÆdzkov
atel‘om. Katalóg schvÆlených
2.2 Žiadateľ je povinný pri spracovani Projektovej dokumentÆcie použiť iba materiÆly schvÆlenØPrevÆdzkov
tejto Zmiuvy je aktuÆlny
uzatvorenia
Łase
(V
k
www.zsdis.s
ateľa
PrevÆdzkov
sídle
materiÆiovPrevÆdzkovateľaje zverejnený na webovom
nÆjst‘ katalóg
Ziadateľa
ťažkosti
v
prípade
alebo
linku
uvedenØho
ti
neaktuÆlnos
prípade
ic).V
nasledovný mk: https:IIdp zsdis.sklpubl
poskytnœť
povinný
ateľ
schvÆlených materiÆlov PrevÆdzkovateľa na webovom sídle PrevÆdzkovateťawwww.zsdis.sk, je PrevÆdzkov
webovom
na
zverejnený
Žiadateľovi potrebnœ sœ¨ínnosť. Ak katalóg schvÆlenýchmateriÆlovPrevÆdzkovateľanie je z akØhokoľvek dóvodu
žiadostí
odoslanim
elektronicky,
to
a
sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk, je Ziadateľ povinný požiadat‘ PrevÆdzkovateľao jeho zaslanie,
tejto
œvode
v
uvedenœ
technických
veciach
vo
Ziadateľom
na emailovœ adresu kontaktnej osoby PrevÆdzkovateľa pre komunikÆciu 50
odoslaním
jeho
elektronicky,
a
to
Ziadateľovi,
odošle
katalóg
Zmluvy. PrevÆdzkovateľnÆslednenajneskór v lehote 5 pracovných dní takýto
tejto Zmluvy.
na emailovœ adresu kontaktnej osoby Ziadateľa pre komunikÆcius PrevÆdzkovateľomuvedenœ v œvode
í na projektovœ
i
požiadavkam
minimÆlnym
s
sœlade
v
ie
dokumentÆc
Projektovej
2.3 Ziadateľje povinný zabezpeŁiťvypracovanie
Zmluvy je aktuÆlny
tejto
uzalvorenia
Łase
(V
k.
www.zsdis.s
ateía
PrevÆdzkov
sídle
webovom
dokumentÆciu,ktorØ sœ zverejnenØ na
tiuvedenØho
neaktuÆlnos
prípade
acíe).V
vejdokument
ardy-projekto
menty/Stand
ocnost1Doku
k/UvodISpol
nasledovný link: www.zsdis.s
ateia
PrevÆdzkov
sídle
linku alebo v pripade ťažkostí Žiadatefa nÆjst‘minimÆlnepožiadavky na projektovœ dokumentÆciuna webovom
projektovœ
na
požiadavky
wwww.zsdis.sk, je PrevÆdzkovateľ povinný poskytnœt Žiadateľovi potrebnœ sœŁinnost‘.Ak minimÆlne
Ziadateí povinný požiadat
dokumentÆciunie sœ z akØhokoľvekdŁvodu zverejnenØ na webovom sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk, je
ateľapre
PrevÆdzkov
osoby
kontaktnej
adresu
emailovœ
PrevÆdzkovateľao ich zaslanie, a to elektronicky, odoslanim žiadosti na
lehote 5
v
najneskór
nÆsledne
ateľ
PrevÆdzkov
Zmluvy.
tejto
œvode
komunikÆciuSo Žiadateľom vo vecíach technických uvedenœ v
na
odoslaním
ich
elektronicky,
a
to
Ziadateľovi,
iuodošle
dokumentÆc
projektovœ
pracovných dní takØto minimÆlnepožiadavky na
Zmluvy.
tejto
v
œvode
uvedenœ
ateľom
PrevÆdzkov
u
s
komunikÆci
pre
emaílovœ adresu kontaktnej osoby Ziadateľa

2.1

3.

POVOLENIE PRELOŽKY A ÚŽ˝VANIA NOVÉHO ZARIADENIA

Žiadateľ je povinný vo vlastnom mene a na vlastnœ zodpovednosť požiadať príslušný stavebný œrad o vydanie œzemnØhorozhodnutia,
aj
stavebnØho povolenia a mých rozhodnutí a oznÆmenipríslušnØho stavebnØho œradu potrebných pre vykonanie Preložky, ako
Preložky
vykonanie
pre
potrebných
moci
verejnej
orgÆnov
aktov
sprÆvnych
akýchkoľvek ďalších rozhodnutí, povolení, oznÆmenia mých
mene
jeho
v
vykonať
a
zariadenia,
NovØho
užívanie
o
povoľujœceh
rozhodnutia
o
alebo sœvisiacich s vykonaním Preložky a kolauda¨nØh
moci.
verejnej
orgÆnov
aktov
sprÆvnych
mých
a
oznÆmení
povolení,
rozhodnutí,
takýchto
všetky prÆvneœkony sœvisiace s vydaním
prevod prÆva povinností
3.2 Ziadateľ je povinný zdržať sa akØhoko[vek konania, ktorØ by malo za nÆsledokzmenu stavebníka Preložky, t. j.
v tomto odseku
Žiadateľa ako stavebníka Preložky na inœ osobu (s výnimkou PrevÆdzkovatefa).V prípade porušenia povinnosti uvedenej
uvedenej
Ziadateľa
povinnosti
enie
je Ziadateľ povinný zaplatíť PrevÆdzkovateľovizmluvnœ pokutu vo výške 3000 EUR za každØporuš
2117
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v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktœry vystavenej PrevÆdzkovateľom.Lehota
splatnosti taktœry je 30 kalendÆrnychdni odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nÆrok
PrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateľa podľa tohto odseku.
Žiadateľje povinný zabezpeŁíť, aby bol PrevÆdzkovateľv œzemnom konaní, stavebnom konaní, kolaudaŁnom konaní a mých konaniach
týkajœcich sa Preložky œŁastnikomtýchto konaní od zaŁiatku až do ukonŁenia týchto konaní. V pripade porušenia povinnosti uvedenej
v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatit PrevÆdzkovateľovizmluvnœ pokutu vo výške 3 000 EUR za každØporušenie povinnosti
Ziadatefa uvedenej v tomto odseku. Ziadateľje povinný zaplatíť zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktœry vystavenej
PrevÆdzkovateľom.Lehota splatnosti faktœry je 30 kalendÆrnychdni odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podía tohto
odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateľa podľa
tohto odseku.

4.

MAJETKOVOPR`VNE VYSPORIADANIE VZtAHU K NEHNUTE…NOSTIAM DOTKNUTÝM NOVÝM ZARIADEN˝M

4.1

Ak bude NovØ zariadenie umiestnenØ na nehnuteínostiach, ktorých vlastníkom je Žiadatef, takØto nehnuteľnosti budœ v ďalšom texte tejto
Zmluvy oznaŁovanØako „ZataženØ nehnuteľnosti Ziadateľa‘. Ak bude NovØ zariadenie umiestnenØ na nehnuteľnostiach, ktorých
vlastnikom nie je Ziadateľ, takØtonehnuteľnosti budœ v ďalšom texte tejto Zmluvy oznaŁovanØako „Cudzie ZataženØ nehnuteľnosti.
ZataženØ nehnuternosti ZiadateFa a Cudzie zataženØ nehnuteľnosti (ďalej spoloŁne len „ZataženØ nehnutel‘nosti).
Žiadateľje povinný vykonať majetkovoprÆvnevysporiadanie vztahu PrevÆdzkovatefak Zaťaženým nehnutel‘nostiam, a to nasledovným
spósobom:
a) V prípade ak je NovØ zariacienie, transformaŁnou stanicou s vnœtorným vyhotovením (kioskovou alebo murovanou), ktorÆbude
umiestnenØ na Zaťažených nehnuteínostiach pozemkoch (t. J. nebudœ umiestnenØ v/na stavbÆchspojených so zemou pevným
zÆkladom,bytoch alebo nebytových priestoroch) (ďalej aj ako „Trafostanica), je Ziadateľ povinný zabezpeŁíťPrevÆdzkovatel‘ovi
vlastnicke prÆvok týmto Łastiam takýchto Zaťažených nehnuteľností vo výmere urŁenej PrevÆdzkovateľom,ktorÆzodpovedÆich
zastavaniu transformaŁnými stanicami, ich sœŁasťamia príslušenstvom a ktorÆje potrebnÆna prevÆdzku,obsluhu, œdržbu,
opravu, œpravu a rekonštrukciu Trafostanice (ďalej len PotrebnØŁasti). V pripade Zatažených nehnuteľnosti Ziadatefa, je
Ziadateľ povinný zabezpeŁit‘ PrevÆdzkovateľovivlastnicke prÆvok Potrebným Łastiam Zat‘ažených nehnuteľností Ziadateľa, a to
uzavretim zmluvy o bezodplatnom prevode Potrebných Łastí Zatažených nehnuteľnosti Ziadateľa medzi Ziadateľom
a PrevÆdzkovatefom.V prípade Cudzích Zaťažených nehnuteľnosti, je Ziadateľ povinný zabezpeŁiťPrevÆdzkovateľovivlastnícke
prÆvok Potrebným Łastiam Cudzích Zatažených nehnuteľnosti, a to uzavretim zmluvy o odplatnom prevode Potrebných Łastí
Cudzích Zatažených nehnutefností v prospech PrevÆdzkovateľamedzi vlastníkom Potrebných Łasti Cudzích Zaťažených
nehnuteľnosti ako ich predÆvajœcim,PrevÆdzkovateľomako ich kupujœcim a Ziadateľom ako platitefom kœpnej ceny, ktorý preberÆ
za PrevÆdzkovateľazÆvÆzok
na œhradu kœpnej ceny. NÆkladyZiadateľa spojenØ so zabezpeŁením vlastníckeho prÆvapodľa tohto
písmena a) (vyhotovenie geometrických plÆnov,nÆkladyspojenØ s uzavretim prislušnej zmluvy, sprÆvnepoplatky za nÆvrhna
vklad, œhrada kœpnej ceny a mØ nÆkladys tým sœvísiace), v celej výške znÆšaZiadatef bez nÆrokuna ich nÆhradu
PrevÆdzkovatefom.Ak NovØ zariadenie nie je Trafostanicou, tento ŁlÆnok4 ods. 4.2 písm. a) tejto Zmluvy sa nebude aplikovat‘.
b) V ostatných pripadoch je Žiadateľ povinný zabezpeŁíťPrevÆdzkovateľoviprÆvazodpovedajœce vecnØmu bremenu v prospech
PrevÆdzkovateľa(mn personam) viaznucemu na Zaťažených nehnuteľnostiach, spoŁívajœcev prÆvePrevÆdzkovateľastavať
(umiestniť) a prevÆdzkovaťNovØ zariadenie na Zaťažených nehnuteľnostíach a prÆvevstupu, prechodu a prejazdu za tým œŁelom
(ďalej len „PrÆvazodpovedajœcevecnØmu bremenu). PrÆvazodpovedajœce vecnØmubremenu musia byť zriadenØ na dobu
neurŁitœ. V prípade Zaťažených nehnutefnosti Ziadateľa alebo v prípade sœhlasu vlastníka Cudzích Zat‘ažených nehnuteľností, je
Žiadateľ povinný zabezpeŁíťPrevÆdzkovateľoviPrÆvazodpovedajœce vecnØmu bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom
zriadeni vecnØhobremena rnedzi PrevÆdzkovateľomako oprÆvnenýmz vecnØho bremena a Ziadateľom ako vlastnikom
Zaťažených nehnuternosti Ziadateľa alebo vlastnikom Cudzich Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecnØhobremena.
V prípade nesœhlasu vlastníka Cudzích Zatažených nehnuteľností s bezodplatným zriadením PrÆvzodpovedajœcich vecnØmu
bremenu, je Ziadateľ povinný zabezpeŁiťPrevÆdzkovateľoviPrÆvazodpovedajœce vecnØmu bremenu uzavretim zmluvy
o odplatnom zriadení vecnØho bremena v prospech PrevÆdzkovateľamedzi vlastnikom Cudzích Zaťažených nehnutefnosti ako
povinným z vecnØho bremena, PrevÆdzkovateľomako oprÆvnenýmz vecnØho bremena a Ziadateľom ako platiteľom odplaty za
zriadenie vecnØho bremena, ktorý preberÆza PrevÆdzkovateľazÆväzokna œhradu takejto odplaty. Rozsah vecnØho bremena
musí byt‘ urŁený na zÆkladegeometrickØho plÆnuna zameranie vecnØhobremena ako koridor, ktorØho šírka musí byt‘ (i)
v pripade NovØho zariadenia, ktorØ je nadzemným elektrickým vedením, vymedzenÆzvislými rovinami po oboch stranÆch
elektrickØho vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na elektrickØ vedenie medzi krajnými vodiŁmi elektrickØho
vedenia, a (ii) v pripade NovØho zariadenia, ktorØ je podzemným elektrickým vedením, 2 m, ak nebude medzi Zmluvnými
stranami, vzhľadom na priestorovØ a technickØ možnosti, v pripade podzemných elektrických vedení, dohodnutØ inak. V prípade
Zariadení PrevÆdzkovateľa,ktorØsœ transformaŁnými stanicami, na ktorØ sa nevzt‘ahujœ ustanovenia ŁlÆnku4. ods. 4.2 písm. a)
tejto Zmluvy, musí byt‘ rozsah vecnØho bremena urŁený na zÆkladegeometrickØho plÆnuna zameranie vecnØho bremena
v rozsahu urŁenom PrevÆdzkovateľom,ktorý zodpovedÆzastavaniu Zatažených nehnuteínosti takýmito Zariadeniami
PrevÆdzkovateľa,ich sœŁasťamia prislušenstvom, a ktorý je potrebný na prevÆdzku,obsluhu, œdržbu, opravu, œpravu a
rekonštrukciu takýchto Zariadení PrevÆdzkovateľa.NÆkladyŽiadateľa spojenØ so zabezpeŁením PrÆvzodpovedajœcich vecnØmu
bremenu v prospech PrevÆdzkovateľa(vyhotovenie geometrických plÆnov,nÆkladyspojenØ s uzavretim zmlœv o zriadení vecnØho
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bremena, sprÆvnepoplatky za nÆvrhna vklad, œhrada odplaty za zriadenie PrÆvzodpovedajœcich vecnØmu bremenu a mØ
nÆkladys tým sœvisiace), v celej výške znÆšaZíadateľ bez nÆrokuna ich nÆhraduPrevÆdzkovateľom.
splnenia zÆvÆzkovŽiadateľa uvedených v ŁlÆnku4 ods. 4.2 tejto Zmluvy poskytne PrevÆdzkovateľŽiadateľovi vzor zmluvy
œŁelom
Za
O odplatnom prevode Potrebných Łasti Zatažených nehnuteľnosti, zmluvy o bezodplatnom prevode Potrebných Łastí Zaťažených
nehnuteľností, zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecnØho bremena a zmluvy o odplatnom zriadeni vecnØho bremena, ktorØ je Ziadatel pri
plneni svojich povinností uvedených v ŁlÆnku4 ods. 4.2 tejto Zmluvy povinný použiť. V prípade výhrady alebo nesœhlasu vlastnikov
Zatažených nehnuteľností k zneníu vyššie uvedených vzorových zmlœv, je Ziadateľ povinný každœ takœto výhradu vopred prekonzultovať
a prijat iba s predchÆdzajœcimsœhlasom PrevÆdzkovateľa.Ak vlastník Zaťažených nehnuteľností podmieni uzavretie zmluvy o prevode
Potrebných Łastí Zaťažených nehnuteľností alebo zmluvy o zriadení vecnØho bremena použitím vlastnØho vzoru, je Ziadateľ povinný
o tejto podmienke PrevÆdzkovateľavopred informovaf a použit‘ takýto vzor iba s predchÆdzajœcimsœhlasom PrevÆdzkovateľa.V prípade
porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť PrevÆdzkovateľovizmluvnœ pokutu vo výške 3 000 EUR za
každØ porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatit‘ zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na
zÆkladefaktœry vystavenej PrevÆdzkovateľom.Lehota splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdni odo dňa jej vystavenia. Zaplatením
zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆhraduŠkody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne
porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.
Povinnosti Ziadateľa uvedenØ v ŁlÆnku4 ods. 4.2 písm. a) tejto Zmluvy sa považujœ za splnenØ dňom doruŁenia originÆlovlistov
vlastníctva, na ktorých bude PrevÆdzkovateľuvedený ako výluŁný vlastník Potrebných Łastí Zaťažených nehnuteľností bez tiarch
a poznÆmok,a v ktorých budœ PotrebnØ Łasti Zat‘ažených nehnuteíností evidovanØ ako „zastavanÆplocha a nÆdvorie“alebo „ostatnÆ
plocha, a originÆlovvšetkých zmlœv o bezodplatnom prevode Potrebných Łasti Zaťažených nehnuteľnosti a všetkých zmlœv o odplatnom
prevode Potrebných Łasti Zaťažených nehnuteľnosti uzavretých v sœlade ŁlÆnkom4 ods. 4.2 písm. a) tejto Zmiuvy. Povinnosti Ziadateľa
uvedenØv ŁlÆnku4 ods. 4.2 písm. b) tejto Zmluvy sa považujœ za splnenØ dňom doruŁenia originÆioviistov vlastníctva, na ktorých budœ
zapísanØ PrÆvazodpovedajœce vecnØmu bremenu v prospech PrevÆdzkovateľaviaznuce na Zaťažených nehnuteľnostiach, originÆlov
zmlœv o zriadení vecnØho bremena uzavretých v sœlade ŁlÆnkom4 ods. 4.2 písm. b) tejto Zmluvy, originÆluœradne overenØho
geometrickØho plÆnuna zameranie vecnØho bremena v papierovej forme, œradne overenØho geometrickØho plÆnuna zameranie vecnØho
bremena v elektronickej forme vo formÆtedgn a sœboru XML geometrickØho plÆnuna zameranie vecnØho bremena.
PrevÆdzkovateľsa zavšzuje pri plneni povinností Ziadateľa podľa tohto ŁlÆnkuZmluvy poskytnœťZiadateľovi nevyhnutne potrebnœ
sœŁinnosť,a to najmØ:
a) Poskytnœt‘ Žiadateľovi vzorovØ zmluvy uvedenØ v ŁlÆnku4 ods. 4.3 tejto Zmluvy najneskŁr v lehote 30 kalendÆrnychdní od
doruŁenia žiadosti Ziadateľa o ich poskytnutie na e-mailovœ adresu kontaktnej osoby PrevÆdzkovateľapre komunikÆciuSo
Žiadateľom v ostatných veciach, a to elektronicky ich odoslaním na emailovœ adresu Žiadateľa, ktorœ je Žiadateľ povinný za tým
œŁelomuviest‘ v takejto žiadosti. Priiohou takejto žiadosti musí byť:
• situaŁný výkres stavu œzemia z Projektovej dokumentÆcie,spracovaný na podklade katastrÆlnejmapy (register katastra
nehnuteTností „C) a mapy urŁenØhooperÆtu(register katastra nehnutefností „E‘), so zakreslením NovØho zariadenia,
v elektronickej forme vo formÆtepdf a dwg,
• originÆlœradneoverenØho geometrickØho plÆnuna zameranie Potrebných Łastí Zaťažených nehnuteľností a PrÆv
zodpovedajœcich vecnØmubremenu v elektronickej forme vo formÆtepdf a dgn.
• sœpis Zat‘ažených nehnuteľností s uvedením registra katastra nehnuteľnosti (register „C/register „E“), parcelnØhoŁísla a
katastrÆlnehoœzemia v elektronickej podobe (formÆtxis) spracovaný vo forme vzorovØho formulÆruPrevÆdzkovateľa.Ziadateľ
povinný požiadať PrevÆdzkovateľao jeho zasianie, a to elektronicky, odoslanim žiadosti na emailovœ adresu kontaktnej osoby
PrevÆdzkovateiapre komunikÆciuso Ziadateľom v ostatných veciach uvedenœ v œvode tejto Zmluvy. PrevÆdzkovateľ
nÆslednenajneskŁr v lehote 5 pracovných dní uvedený vzorový formulÆrodošle Ziadateľovi, a to elektronicky, jeho odoslanim
na emailovœ adresu kontaktnej osoby Ziadateľa pre komunikÆcius PrevÆdzkovateľomuvedenœ v œvode tejto Zmluvy.
b) Podpísať zmluvy uvedenØ v ŁlÆnku4 ods. 4. 2 tejto Zmluvy doruŁenØmu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendÆrnychdni odo
dňa ich doruŁenia, avšak iba za nasledujœcich podmienok:
• DoruŁenØzmiuvy budœ vypracovanØ v sœlade s podmienkami uvedeným v tomto ŁlÆnkuZmluvy,
• DoruŁenØzmluvy budœ doruŁenØv poŁte vyhotovení uvedenom v takýchto zmluvÆcha budœ kompletnØ, t. j. vrÆtanevšetkých
priloh,
• Podpisy predÆvajœcicha povinných z vecnØho bremena budœ na dvoch vyhotoveniach zmluvy œradne osvedŁenØ,
• PrevÆdzkovateľpodpisuje tieto zmluvy vždy ako poslednÆzmluvnÆstrana,
Budœ doruŁenØvšetky zmluvy naraz v jednom balíku,
inak je PrevÆdzkovateľoprÆvnenýsœŁinnosťpodľa tohto písmena b) tohto odseku odmietnuť.
c) Vystavíť plnœ moc potrebnœ pre Ziadateľa pri plnení povinností Ziadateľa uvedených v tomto ŁlÆnkuZmluvy najneskŁr v lehote 30
kalendÆrnychdní od doruŁenia elektronickej žiadosti Ziadateľa o jej vystavenie na e-mailovœ adresu kontaktnej osoby
PrevÆdzkovateľapre komunikÆciuso Žiadateľom v ostatných veciach uvedenø v œvode tejto Zmluvy.
ZmluvnØ strany sa pre vylœŁenieakýchkoľvek pochybností dohodli, že ak z PorealizaŁnØhogeodetickØhozamerania NovØho zariadenia,
spracovanØho oprÆvnenouosobou, bude zrejmØ, že majetkovoprÆvnevysporiadanie vztahu k Zaťaženým nehnuteľnostiam, vykonanØ
Žiadateľom v sœlade s predchÆdzajœcimiustanoveniami tohto ŁlÆnkutejto Zmluvy, bob vykonanØ nedostatoŁne, t. J. ak z PorealizaŁnØho
geodetickØho zamerania NovØho zariadenia spracovanØho oprÆvnenouosobou bude zrejmØ, že NovØ zariadenie sa nachÆdzacelkom
alebo z Łasti na mých Zat‘ažených nehnuteľnostiach ako tých, ktorØ boli predmetom majetkovoprÆvnehovysporiadania vzťahu
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k Zaťaženým nehnuteľnostiam vykonanØho Žiadateľom v sœlade s predchÆdzajœcimiustanoveniami tohto ŁlÆnkutejto Zmluvy, alebo ak z
PorealizaŁnØhogeodetickØho zamerania NovØho zariadenia spracovanØhooprÆvnenouosobou bude zrejmØ, že koridor PrÆv
zodpovedajœcich vecnØmu bremenu nie je v dósledku toho dodržaný, je Žiadateľ povinný vykonat majetkovoprÆvnevysporiadanie vztahu
k Zataženým nehnuteľnostiam v sœlade s predchÆdzajœcimiustanoveniami tohto ŁiÆnkutejto Zmluvy tak, aby toto zodpovedalo
PoreaiizaŁnØmugeodetickØmu zameraniu NovØho zariadenia spracovanØmu oprÆvnenouosobou.

5.

DORU¨ENIE PREDREALIZA¨NÝCH DOKLADOV

5.1

Žiadateľje povinný doruŁiť PrevÆdzkovateľovinasledovnØ doklady (ďalej len „PredrealizaŁnØdoklady):
a) ProjektovÆdokumentÆciaPreložky pre stavebnØ povolenie v poŁte 1 ks potvrdenÆstavebným œradom (originÆl,alebo œradne
osvedŁenÆkópia).
b) RealizaŁnÆprojektovÆdokumentÆciaPreložky (ProjektovÆdokumentÆcia)v poŁte 1 ks (originÆl,alebo œradne osvedŁenÆkópia).
c) ÚzemnØ rozhodnutie-pre stavbu Preložky, v ktorom je ako stavebník uvedený Ziadateľ s vyznaŁenou prÆvoplatnosťoupríslušným
stavebným œradom (originÆl, alebo œradne osvedŁenÆkÆpla).
d) StavebnØ povolenie pre stavbu Preložky, v ktorom je ako stavebník uvedený Žiadateľ s vyznaŁenou prÆvoplatnosťoupríslušným
stavebným œradom (originÆl,alebo œradne osvedŁenÆkópia) a/alebo mØ rozhodnutia a oznÆmeniapríslušnØho stavebnØho œradu
potrebnØ pre vykonanie Preložky (originÆl, alebo œradne osvedŁenÆkópia).
e) Kópie všetkých vyjadrení príslušriých organizÆciík eXistencii inžinierskych sietí (potvrdenÆsituÆcia+ vyjadrenia).
f) Kópie všetkých vyjadreni zainteresovaných orgÆnova organizÆcií,vyplývajœcich z œzemnØhorozhodnutia, stavebnØho povolenia
a/alebo mých rozhodnutí a oznÆmeníprislušnØho stavebnØho œradu vo veci Preložky.
g) Doklady majetkovoprÆvnehovysporiadania Zaťažených nehnuteľnosti dotknutých Preložkou podľa ŁlÆnku4 ods. 4.4 tejto Zmluvy,
h) Doklady preukazujœce, že Ziadateľ bude realizovať Preložku osobami so zodpovedajœcou odbornou spösobilosťou, a to originÆl,
alebo œradne osvedŁenØkópie oprÆvnení(osvedŁení) týchto osób na prÆcespojenØ s vykonaním Preložky.
1) Doklady preukazujœce, že Zhotoviteľje materiÆlne,technicky, organizaŁne a personÆlnespÆsobilýna výkon prÆcspojených
s vykonanim Preložky, ktorých zoznam tvori prílohu Ł. 2 tejto Zmluvy; to neplatí, v prípade, ak Zhotoviteľ patrí medzi
PrevÆdzkovateľomoverených zhotoviteľov.
Ak
je sœŁasťouProjektovej dokumentÆcievyhradenØ technickØ elektrickØ zariadenie skupiny A, originÆlodbornØho stanoviska
j)
k dokumentÆcii,ktorým sa posudzuje konštrukŁnÆdokumentÆcia,vydanØho akreditovaným subjektom v zmysle 5 odsek 3
a odsek 4 VyhlÆškyMinisterstva prÆcesociÆlnychvecí a rodiny Slovenskej republiky Ł. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujœ
podrobnosti na zaistenie bezpeŁnosti a ochrany zdravia pri prÆcis technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a
plynovými a ktorou sa ustanovujœ technickØ zariadenia, ktorØ sa považujœ za vyhradenØ technickØ zariadenia. Ak sœ predmetom
len rozvody na napÆťovejœrovni NN, odbornØ stanovisko akreditovanØho subjektu nie je potrebnØ.
k) Ak je na PˇvodnØ zariadenie pripojenÆelektrickÆprípojka alebo mØ zariadenie, ktorØ nepatria PrevÆdzkovateľovi(ďalej len
„Cudzie zariadenie), priŁom Preložka mÆza nÆsledokpotrebu preložky Cudzieho zariadenia (ďalej len „VyvolanÆpreložka“),
Žiadateľje povinný doruŁíť PrevÆdzkovateľovi:
Kópiu dohody o preložke Cudzieho zariadenia uzavretej medzi Ziadateľom, vlastníkom Cudzieho zariadenia a užívateľom
sœstavy prípojeným prostrednictvom Cudzieho zariadenia na PóvodnØzariadenie (ďalej len „Užívatel‘ sœstavy), na zÆklade
ktorej bude vykonanÆVyvolanÆpreložka tak, aby v Łase uvedenia NovØho zariadenia do prevÆdzkybob možnØ Cudzie
zariadenie pripojiť na NovØ zariadenie. Prílohou takejto dohody musí byť kópia zmluvy o pripojení do distribuŁnej sœstavy
uzavretÆmedzi PrevÆdzkovateľoma Užívateľom sœstavy, ktorej predmetom bude dohoda o zmene technických podmienok
pripojenia vyvolanej Vyvolanou preložkou.
Ziadateľje povinný doruŁíť PrevÆdzkovateľovivšetky PredrealizaŁnØdoklady na raz (V jednom balíku), inakje ich prevzatie
PrevÆdzkovateľoprÆvnenýodmietnut‘. Ziadateľ je povinný doruŁiť PrevÆdzkovateľovivšetky PredrealizaŁnØdoklady minimÆlne30
kalendÆrnychdní pred zaŁiatkom stavebných prÆcna Preložke, najneskór však v lehote 3 rokov odo dňa œŁinnostitejto Zmluvy.
Ak Ziadateľ doruŁí PrevÆdzkovateľovivšetky PredrealizaŁnØdoklady a PredrealizaŁnØdoklady doruŁenØPrevÆdzkovateľovi nebudœ mať
vady (napr. ich nesœlad s platnými prÆvnymipredpismi alebo touto Zmluvou), PrevÆdzkovateľtœto skutoŁnost Ziadateľovi pisomne potvrdí
v preberacom protokole (ďalej len „Potvrdenie 1). PrevÆdzkovateľodošle Potvrdenie 1 Ziadateľovi najneskór do 30 kalendÆrnychdní odo
dňa doruŁenia všetkých PredrealizaŁných dokladov. Pre vylœŁeniepochybností, ak Potvrdenie 1 za PrevÆdzkovateľabude podpisovať
viacero organizaŁných jednotiek PrevÆdzkovateľa, Potvrdeníe 1 sa považuje za vystavenØ PrevÆdzkovateľomv deň jeho podpisu
poslednou z takýchto organizaŁných jednotiek PrevÆdzkovateľa.
Ak PredrealizaŁnØdoklady doruŁenØPrevÆdzkovateľovibudœ mať vady (napr. ich nesœlad s platnými prÆvnymipredpismi alebo touto
Zmluvou), PrevÆdzkovateľoznÆmíŽiadateľovi vady PredrealizaŁných dokladov. OznÆmeniePrevÆdzkovateľa,ktorým PrevÆdzkovateľ
ozriÆmiŽiadateľovi vady PredrealizaŁných dokladov (ďalej len „OznÆmenieo nedostatkoch 1), PrevÆdzkovateľodošle Žiadateľovi
najneskór do 30 kalendÆrnychdní odo dňa doruŁenia všetkých PredrealizaŁných dokladov, a to elektronickým spósobom na e-mailovø
adresu kontaktnej osoby Žiadateľa pre komunikÆcius PrevÆdzkovateľomuvedenœ v œvode tejto Zmluvy. PrevÆdzkovateľvydÆPotvrdenie
1 až po odstrÆnenívÆdPredrealizaŁných dokladov, a to najneskÆrdo 30 kalendÆrnychdní po odstrÆnenivÆdPredrealizaŁných dokladov.
Ziadateľ je oprÆvnenýzaŁaťstavebnØ prÆcena Prebožke najskór v deň doruŁenia Potvrdenia 1 Ziadateľovi podľa tejto Zmluvy.
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veciach uvedenœ v œvode tejto Zmluvy. Žiadateľ je povinný umožniť PrevÆdzkovateľovikontrolu vykonÆvaniaPreložky. Ak v ďalšej
stavebnej etape budœ niektorØ Łasti NovØho zaríadenia zakrytØ, zabudovanØ, alebo bude inak znemožnenÆbezprostrednÆkontrola ich
zhotovenia, je Žiadateľ povinný pisomne vyzvat‘ PrevÆdzkovateľanajneskör 5 pracovných dni vopred na ich kontrolu. Výsledok kontroly je
Ziadateľ povinný zapísať do stavebnØho dennika a zÆstupcoviaoboch Zmluvných strÆnho potvrdia svojimí podpismi. V pripade,
nesplnenia tejto povinnosti zo strany Ziadateľa, mÆPrevØdzkovateľ prÆvona dodatoŁnœ kontrolu vykonaných stavebných prÆc,priŁom
všetky nÆkladyspojenØ s takouto kontrolou znÆšaZiadateľ. Do doby vykonania dodatoŁnej kontroly PrevÆdzkovateľomZiadateľ nie je
oprÆvnenýpokraŁovaťvo vykonÆvanístavebných prÆcna Preložke, Ak PrevÆdzkovateľnevykonÆkontrolu NovØho zariadenia, ktorØho
Łasti budœ v ďalšej stavebnej etape zakrytØ, zabudovanØ, alebo bude inak znemožnenÆbezprostrednÆkontrola ich zhotovenia, hoci bol
na takœto kontrolu Ziadateľom písomne vyzvaný v sœlade s týmto odsekom, je Ziadateľ oprÆvnenýpokraŁovaťv zhotovovaní NovØho
zariadenia, priŁom v prípade požiadavky PrevÆdzkovateľa na dodatoŁnœ kontrolu vykonaných stavebných prÆc,znÆšavšetky nÆklady
spojenØ s takouto kontrolou PrevÆdzkovateľ.
Za dodržiavanie prÆvnychpredpisov, technických noriem, a povinností uložených orgÆnmiverejnej moci v sœvislosti s vykonanim Preložky
poŁas vykonÆvaniaPreložky zodpovedÆZiadateľ. Ziadateľje povinný poŁas vykonÆvaniaPreložky pod alebo vblízkosti
elektroenergetických zariadení PrevÆdzkovateľadodržiavať prevÆdzkovØpredpisy a pokyny PrevÆdzkovateľa.Ziadateľ zodpovedÆza
všetky škody, ktorØ vzniknœ PrevÆdzkovateľovia/alebo tretím osobÆmpoŁas vykonÆvaniaPreložky.
Ziadateľje povinný poŁas vykonÆvaniaPreložky víest‘ stavebný denník, do ktorØhomusia byť zapísanØ všetky skutoŁnosti sœvisiace
s vykonÆvanimPreložky. Stavebný denník musí byť PrevÆdzkovateľovia ním poverenej osobe trvale pristupný tak, aby PrevÆdzkovateľ
a ním poverenÆosoba doň mohli kedykoľvek nahliadnut a robiť si z neho výpisy odpisy alebo kópie. Ziadateľ je povinný sledovať obsah
stavebnØho denníka a k zÆpisompripÆjaťsvoje stanovisko.
Ziadateľ je povinný poŁas vykonÆvaniaPreložky na svoje nÆkladyzhromažďovat‘, uskladňovať a likvidovať odpady, ktorØ vzniknœ pri
vykonÆvaníPreložky v sœlade s platnými prÆvnymipredpismi. Ziadateľje povinný materiÆldemontovaný pri vykonÆvanØPreložky
umiestniť na sklÆdkya/alebo do zberných dvorov urŁených PrevÆdzkovateľom.Vlastníkom materiÆludemontovanØho pri vykonÆvaní
Preložky je PrevÆdzkovateľ.V prípade materiÆludemontovanØho pri vykonÆvaníPreložky, za ktorý patrí PrevÆdzkovateľovíodplata
vyplÆcanÆprevÆdzkovateľomsklÆdkya/alebo zbernØho dvora, je Ziadateľ povinný zabezpeŁiťuloženie takØhoto materiÆluna sklÆdky
a/alebo do zbernØho dvora v mene PrevÆdzkovateľas uvedením bankovØhospojenia PrevÆdzkovateľauvedenØhov tejto Zmluve, na
ktorØ je prevÆdzkovateľsklÆdkya/alebo zbernØho dvora povinný uhradíť odplatu za takýto materiÆl.
Doklady o množstve a spósobe likvidÆcieodpadov vzniknutých poŁas vykonÆvaniaPreložky (napr. vÆžnelístky) je Ziadateľ povinný
predložiť PrevÆdzkovateľovi‘i lehote 10 pracovných dní od ukonŁenia demontÆžePóvodnØhozariadenia. V prípade porušenia povinnosti
uvedenej v tomto odseku je Ziadateľ povinný zaplatiť PrevÆdzkovateľovízmluvnœ pokutu vo výške 35 EUR za každý aj zaŁatý deň
omeškania Ziadateľa s plnením tejto povinnosti. Ziadateľ je povinný zaplatíť zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktœry
vystavenej PrevÆdzkovateľom.Lehota splatnosti faktœry je 30 kalendÆrnychdní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa
tohto odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateľa
podľa tohto odseku.
V prípade ak poŁas vykonÆvaniaPreložky vznikne potreba prerušenia distribœcie elektriny elektroenergetickými zariadeniami
PrevÆdzkovateľa(zabezpeŁenia beznapØťovØhostavu elektroenergetických zariadení PrevÆdzkovateľa)(ďalej en „Prerušenie
distribœcie elektriny), je Ziadateľ povinný písomne požiadať PrevÆdzkovateľao Prerušenie distribœcie elektriny v lehote najmenej 30
kalendÆrnychdní pred požadovaným dňom Prerušenia distribœcie elektriny s urŁením požadovanØhoŁasu zaŁiatku Prerušenia distribœcie
eiektriny a požadovanej doby trvania Prerušenia distribœcie elektriny. Žiadateľje povinný uhradiť PrevÆdzkovateľovivšetky nÆklady,ktorØ
PrevÆdzkovateľovi v sœvislosti s Prerušením distribœcie elektriny vzniknœ. Ziadateľje povinný žiadosť o Prerušenie distribœcie elektriny
podat‘ na tlaŁive PrevÆdzkovateľa,ktorý je zverejnený na webovom sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk (V Łase uzatvorenía tejto Zmluvy
je aktuÆlnynasledovný link: https://www.zsdis.sk/Uvod/Podnikatelia/Sluzby-distribucie/Obiednavanie-sluzieb-distribucie). V prípade
neaktuÆlnostiuvedenØho linku alebo v prípade ťažkosti Ziadateľa nÆjsťuvedenØ tlaŁivo PrevÆdzkovateľana webovom sídle
PrevÆdzkovateiawwww.zsdis.sk, je PrevÆdzkovateľ povinný poskytnœťZiadateľovi potrebnœ sœŁinnosť.Ak uvedenØ tlaŁivo
PrevÆdzkovateľanie je z akØhokoľvekdóvodu zverejnenØ na webovom sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk, je Ziadateľ povinný požiadať
PrevÆdzkovateľao jeho zaslanie, a to elektronicky, odoslaním žiadosti na emailovœ adresu kontaktnej osoby PrevÆdzkovateľapre
komunikÆciu50 Ziadateľom vo veciach technických uvedenœ v œvode tejto Zmluvy. PrevÆdzkovateľnÆslednenajneskŁr v Iehote 5
pracovných dní takØto tlaŁivo odošle Ziadateľovi, a to elektronicky, jeho odoslaním na emailovœ adresu kontaktnej osoby Ziadateľa pre
komunikÆcius PrevÆdzkovateľomuvedenœ v œvode tejto Zmluvy.
PrevÆdzkovateľnie je povinný vykonať Prerušenie distribœcie v Ziadateľom požadovanom Łase zaŁiatku Prerušenia distribœcie
a v Ziadateľom požadovanej dobe trvania Prerušenia distribœcie. PrevÆdzkovateľmÆprÆvorozhodnœťŁi, kedy a na ako dlho vykonÆ
Prerušenie distribœcie, priŁom Ziadateľje povinný toto rozhodnutie PreyÆdzkovateľarešpektovať a prÆcena Preložke tornu prispósobiť.
ZmiuvnØ strany sa dohodli, že ak PrevÆdzkovateľz dóvodu na strane Ziadateľa nedodrží užívateľom sœstavy oznÆmenýtermín zaŁiatku
alebo ukonŁenia Prerušenia distribœcie, Žiadateľ zodpovedÆza všetku škodu, ktorÆv dósledku toho vznikne PrevÆdzkovateľoviako aj
dotknutým užívateľom sœstavy. Žiadateíje zÆroveňpovinný PrevÆdzkovateľoviuhradiť všetky nÆklady,ktorØ PrevÆdzkovateľovivzniknœ
na œhradu kompenzaŁnej platby dotknutým užívateľorn sœstavy podľa osobitnØho predpisu v dósledku toho, že PrevÆdzkovateinedodrží
uživateľom sœstavy oznÆmenýtermín zaŁiatku alebo ukonŁenia Prerušenia dístribœcie.
Ziadateľ je povinný zhotovit‘ NovØ zariadenie adoruŁiťPrevÆdzkovateľoviPorealizaŁnØdoklady najneskör v lehote 1 roka odo dňa
doruŁenia Potvrdenia 1. Porušenie povinnosti Ziadateia uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatnØ porušenie tejto Zmluvy a
PrevÆdzkovateľjeoprÆvnenýod tejto Zmluvy odstœpiť. Ak dójde k zÆnikutejto Zmluvy odstœpením od tejto Zmluvy zo strany
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Ak Žiadateľ zaŁne stavebnØ prÆcena Preo
žke pred dňom doruŁenia Potvrdenia
1 je Žiadateľ povinný zaplatit PrevÆdzkova
zmuvnœ pokutu vo výške 30 000 EUR. Zíad
teľovi
ateľ je povinný zaplatiť zmluvnœ pokutu
podľa tohto odseku na zÆkladefaktœry vyst
PrevÆdzkovateľom.Lehota sp‘atnosti faktœ
avenej
ryje 30 kaendÆrnychdni odo dňa jej vyst
avenia. Zapatenim zmluvnej pokuty podľ
odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkova
a tohto
teľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkova
teľovivznikne porušením povinnosti Ziadateía
tohto odseku. Zapiatením zmiuvnej pokuty
podľa
podľa tohto odseku nie je dotknutÆpovinnos
t‘ Ziadateľa stavebnØ prÆcena Preložke okam
ukonŁit a uviesť dotknutØ nehnuteínosti
žite
a zariadenia PrevÆdzkovatefado póvodnØ
ho stavu.
5.7 Ak Ziadateľ v ehote 3 rokov odo dňa
œŁinnostitejto Zmluvy nedoruŁí PrevÆdz
kovateľoviPredrealizaŁnØdoklady v sœla
tejto Zmluvy, alebo ak Ziadatel v ehote
de s týmto ŁlÆnkom
3 rokov odo dňa œŁinnostitejto Zmluvy neod
strÆnivady PredrealizaŁných dokiadov uved
v OznÆmenío nedostatkoch 1, tÆtoZmluva
enØ
zanikÆ.
5.8 Ak dŁjde k zÆnikutejto Zmluvy odstøpen
ím od tejto Zmluvy zo strany PrevÆdzkova
teľapodľa ŁlÆnku5 ods. 5.7 tejto Zmluvy,
povinný nahradit‘ PrevÆdzkovateľovivšetky
je Ziadateľ
nÆklady,ktorØ PrevÆdzkovateľovivznikli
do dňa zÆnikutejto Zmluvy. Ziadateľ je povi
uhradiť PrevÆdzkovateľovitakØto nÆklady
nný
na zÆkladefaktœry vystavenej PrevÆdz
kovateľom.Lehota splatnosti faktœry je 30
dni odo dňa jej vystavenia.
kalendÆrnych
‚

6.

VYKONANIE PRELOŽKY

6.1

Žiadateľ je povinný vykonat‘ Preložku podľ
a Projektovej dokumentÆcieodsœhlasenej
PrevÆdzkovateFom,a v sœlade s (i) touto
(ii) œzemným rozhodnutím, stavebným povo
Zmluvou,
lením a mými rozhodnutiami a oznÆmen
iamipríslušnØho stavebnØho œradu, ako
akýmkoľvek dalšími rozhodnutiami, povolenia
aj
mi, oznÆmeniamia mými sprÆvnymiaktm
i orgÆnovverejnej moci potrebnými pre
Preložky alebo sœvisiacimi s vykonaním Prelo
vykonanie
žky, (iii) dokumentom PrevÆdzkovatefa
TechnickØ podmíenky prevÆdzkovatefa
sœstavy, ktorý je uverejnený na webovom
distribuŁnej
sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk a (iv)
platnými prÆvnymipredpismi a technický
Ziadateí je pri vykonÆvaniPreložky povinný
mi normami.
splníť všetky povinnosti uloženØ stavebným
œradom v œzemnom rozhodnutí, stavebnom
povolení a mých jeho rozhodnutiach a oznÆ
meniach.V prípade porušenia povinnosti
uvedenej v tomto odseku je Ziadateľ poyi
PrevÆdzkovateľovizmluvnœ pokutu vo výšk
nný zaplatit‘
e 3 000 EUR za každØ porušenie povinnos
ti Ziadateľa uvedenej v tomto odseku. Ziad
povinný zaplatit‘ zmluvnœ pokutu podľa tohto
ateľ je
odseku na zÆkladefaktœry vystavenej Prev
Ædzkovateľom.Zaplatením zmluvnej poku
tohto odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdz
ty podIa
kovateľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdz
kovateľovivznikne porušením povinnosti
podl‘a tohto odseku.
Ziadateľa
6.2 PrevÆdzkovateľjepovinný zabezpeŁ
it‘, aby bola Preložka vykonanÆvýluŁne
osobami so zodpovedajœcou odbornou spŁs
a osobami, ktorØ sœ odborne, materiÆlne,
obilosťou
technicky, organizaŁne a personÆlnespós
obilØ na výkon prÆcspojených s vykonaní
Za tým œŁeiomje Ziadatel‘ povinný pred zaŁa
m Preložky,
tim prÆcna Preložke predložit‘ PrevÆdz
kovateľovioriginÆl,alebo œradne osvedŁen
oprÆvnení(osvedŁení) takýchto osób (v
œkópiu
tejto Zmluve en „ZhotoviteI) na prÆces
pojenØ s vykonaním Preložky a doklady, ktorý
tvorí prilohu ¨. 2 tejto Zmluvy; to neplatí, v
ch zoznam
prípade, ak Zhotoviteľ patrí medzi PrevÆdz
kovateľomoverených zhotoviteľov. Ziadateľ
vedomie, že porušenie te)to povinnosti je pods
bene na
tatným porušením tejto Zmluvy a PrevÆdz
kovateľmÆprÆvood tejto Zmluvy okamžite
odstœpiť. ZÆroveň,v prípade porušenia povi
nnosti uvedenej v tomto odseku, je Ziad
ateľ povinný zaplatit‘ PrevÆdzkovateľov zmlu
pokutu vo výške 3000 EUR za každØporuš
i
vnœ
enie povinnosti Ziadateľa uvedenej v
tomto odseku. Ziadateľje povinný zaplatiť
pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktø
zmluvnœ
ry vystavenej PrevÆdzkovatel‘om.Lehota
splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdní
vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty
odo dňa jej
podía tohto odseku nie je dotknutý nÆrok
PrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆ
PrevÆdzkovatel‘ovivznikne porušením povi
nnosti Ziadateía podľa tohto odseku.
6.3 Ziadateíje povinný osobu Zhotoviteľa
oznÆmíťPrevÆdzkovatel‘ovipred zaŁatím
stavebných prÆcna Preložke. Zmenu v
je Ziadateľ povinný ihned oznÆmíťPrevÆdz
osobe Zhotoviteľa
kovateľovi.Ziadateľ je zÆroveňpovinný pred
ložit‘ PrevÆdzkovateľovioriginÆl,alebo
osvedŁenœkópíu oprÆvnení(osved¨eni)
œradne
takØhoto novØho Zhotovitel‘a na prÆcespojen
Ø s vykonanim Preložky a doklady, ktorý
tvorí prílohu ¨. 2 tejto Zmluvy; to neplatí,
ch zoznam
v pripade, ak Zhotoviteľ patri medzi PrevÆdz
kovateľomoverených zhotovitefov. Žiadateľ
vedomie, že porušenie tejto povinnosti je pods
bene na
tatným porušením tejto Zmluvy a PrevÆdz
kovateľmÆprÆvood tejto Zmluvy okamžite
odstœpiť. ZÆroveň,v prípade porušenia povi
nnosti uvedenej v tomto odseku, je Žiad
ateľ povinný zaplatíť PrevÆdzkovateľov zmlu
pokutu vo výške 3 000 EUR za každØporuš
i
vnœ
enie povinnosti Ziadateľa uvedenej v tomt
o odseku. Ziadateí je povinný zaplatit‘ zmlu
pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktœ
vnœ
ry vystavenej PrevÆdzkovateľom.Lehota
splatnosti faktœry je 30 kalendÆrnychdní
vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty
odo dňa jej
podľa tohto odseku nie je dotknutý nÆrok
PrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆ
PrevÆdzkovateľovivznikne porušením povi
nnosti Ziadateía podIa tohto odseku.
6.4 Ziadateľje povinný pri vykonÆvaníPr
eložky použiť iba materiÆlyschvÆlenØ
PrevÆdzkovateľom.Katalóg schvÆlenýchmate
PrevÆdzkovatel‘aje uverejnený na webovom
riÆlov
sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk. Prev
Ædzkovateľbene na vedomie, že porušenie
povinnosti je podstatným porušením tejto Zml
tejto
uvy a PrevÆdzkovateímÆprÆvood tejto
Zmluvy okamžite odstœpit‘. ZÆroveň,v prípa
porušenia povinnosti uvedenej v tomto odse
de
ku, je Ziadatef povinný zaplatiť PrevÆdz
kovateľovizmluvnœ pokutu vo výške 3 000
každØporušenie povinnosti Žiadatefa uved
EUR za
enej v tomto odseku. Žiadatel‘je povinný
zaplatit‘ zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku
zÆkladefaktœry vystavenej PrevÆdzkova
na
teľom.Lehota splatností faktœryje 30 kalen
dÆrnychdní odo dňa jej vystavenia. Zapl
zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie
atením
je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆh
raduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne
porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto
odseku.
6.5 Ziadateíje povinný PrevÆdzkovateíov
ivopred oznÆmit‘za¨iatok výkonu stavebnýc
h prÆcna Preložke, ato najmenej 10 kalen
pred zaŁiatkom výkonu stavebných prÆc
dÆrnychdní
na Preložke. TakØto oznÆmenieje Ziadatel‘
povinný zaslať PrevÆdzkovatefovielektronic
odoslaním takØhoto oznÆmeniana emai
ky,
lovœ adresu kontaktnej osoby PrevÆdzkova
teľa pre komunikÆciuso Ziadateľom v techn
ických
-
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PrevÆdzkovateľapodľa tohto odseku, je Žiadateľ povinný nahradiť PrevÆdzkovateľovivšetky nÆklady,ktorØ PrevÆdzkovateľovivznikli do
dňa zÆnikutejto Zmluvy. Ziadateľ je povinný uhradit‘ PrevÆdzkovateľovitakØto nÆkladyna zÆkladefaktøry vystavenej PrevÆdzkovateiom.
Lehota splatnosti faktœry je 30 kalendÆrnychdní odo dňajej vystavenia.
6.14 Ak dójde k zÆnikutejto Zmluvy odstœpením od tejto Zmluvy Zo strany PrevÆdzkovateľapodľa ŁlÆnku6 ods. 6.13 tejto Zmluvy, je Žiadateľ
povinný odstrÆniťvšetky stavebnØ prÆcevykonanØ Ziadateiom v sœvislosti s vykonaním Preložky, a to najneskŁr v lehote 30 kalendÆrnych
dní odo dłia zÆnikutejto Zmluvy. V prípade omeškania Ziadateia s plnenim tejto povinnosti je Ziadateľ povinný zaplatit‘ PrevÆdzkovatel‘ovi
zmluvnœ pokutu vo výške 30 000 EUR. Ziadatefje povinný zaplatit‘ zmluvnœ pokutu podia tohto odseku na zÆkladefaktœry vystavenej
PrevÆdzkovatefom.Lehota splatnosti faktœry je 30 kalendÆrnychdní odo dňa jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podia tohto
odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateiana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateľa podľa
tohto odseku.
6.15 Žiadateľje oprÆvnenýzaŁaťstavebnØ prÆce(bœracie prÆce)na Póvodnom zariadení najskór v deň doruŁenia Potvrdenia 3 Ziadateľovi
podľa tejto Zmluvy V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel‘ povinný zaplatiť PrevÆdzkovateiovizmluvnœ
pokutu vo výške 30 000 EUR. Ziadatei je povinný zaplatit‘ zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktœry vystavenej
PrevÆdzkovateľom.Lehota splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdni odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podia tohto
odseku níe je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateiana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateia podľa
tohto odseku.
6.16 Ziadatei je povinný odstrÆnit‘PóvodnØ zariadenie a uviest‘ miesto umiestenia PóvodnØho zariadenia do póvodnØho stavu do 30
kalendÆrnychdni odo dňa doruŁenia Potvrdenia 3 Ziadateiovi podia tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto
odseku je Ziadatei povinný zaplatíť PrevÆdzkovateiovizmluvnœ pokutu vo výške 300 EUR za každý aj zaŁatý deň omeškania Žiadatel‘a
s plnením povinnosti podia tohto odseku. Ziadateije povinný zaplatíť zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktœry vystavenej
PrevÆdzkovatefom.Lehota splatnosti faktœry je 30 kalendÆrnychdní odo dňa jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podľa tohto
odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovatel‘ana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovatel‘ovivznikne porušením povinnosti Žiadateia podIa
tohto odseku.

7.

Z`RUKA ZA AKOSt NOVÉHO ZARIADENIA

7.1

Žiadateľ poskytuje PrevÆdzkovateiovizÆrukuza akosť NovØho zariadenia, a to
a) po dobu 36 mesiacov na technologickØ zariadenia NovØho zariadenia a
b) po dobu 60 mesiacov na stavebnØ Łasti a prÆceNovØho zariadenia.
ZÆruŁnÆ
doba zaŁina plynœťdňom vydania Potvrdenia 3 alebo dňom podpísania Protokolu o odovzdani Preložky oboma Zmluvnými
stranami, podľa toho, Ło nastane neskór.

7.2

8.

UVEDENIE NOVÉHO ZARIADENIA DO PREV`DZKY

8.1

Po zhotovení NovØho zariadenia je Žiadatei povinný odovzdat‘ PrevÆdzkovateľovinasledovnœ dokumentÆciua doklady (ďalej len
„PorealizaŁnØdoklady 1):
a) ZÆpisnicao odovzdaní a prevzatí NovØho zariadenia v prípade, ak vykonanim Preložky Žiadateľ poveril tretíu osobu ako jej
Zhotoviteľa (œradne osvedŁenÆkópia),
b) TechnickÆdokumentÆciapoužitých zariadení typovØ skœšky, nÆvodya prevÆdzkovØpredpisy na obsluhu a œdržbu dodaných
zariadení v slovenskom alebo Łeskom jazyku a podklady pre doplnenie miestnych prevÆdzkovýchpredpisov.
c) Doklady o kontrole prÆc,ktorØ boli poŁas realizÆciePreložky zakrytØ alebo sa stali neprístupnými (fotokópia listu zo
stavebnØho denníka).
d) Doklady o množstve a spösobe likvidÆcieodpadov vzniknutých poŁas vykonÆvaniaPreložky.
e) PlÆnskutoŁnØhovyhotovenia (projektovÆdokumentÆciaoverenÆzhotoviteľom) (originÆlalebo œradne osvedŁenÆkópia).
f) PorealizaŁnØgeodetickØ zameranie spracovanØ oprÆvnenouosobou s vyznaŁením polohy NovØho zariadenia a koridoru vecnØho
bremena zriadenØho v sœlade s ŁlÆnkom4 tejto Zmluvy, a to 1 x v papierovej forme a v dígitÆlnejforme vo formÆtepdf a dgn
g) Ak je na PóvodnØ zariadenie pripojenØCudzie zariadenie, Zíadateľ je povinný doruŁíťPrevÆdzkovateľovi:
• Doklad preukazujœci vykonanie Vyvolanej preložky a možnosť pripojenia Cudzieho zariadenia na NovØ zariadenie.
• Doklad preukazujœci odovzdanie Cudzieho zariadenia po vykonaní Vyvolanej preložky Zíadateľom vlastníkovi Cudzieho
zariadenia.
h) Doklady majetkovoprÆvnehovysporiadania Zaťažených nehnuteiností dotknutých Preložkou podia ŁlÆnku4 ods. 4.4 tejto Zmluvy
preukazujœce splnenie povinností Zíadateia uvedených v ŁlÆnku4 ods, 4.6 tejto Zmluvy.
1) Uplne a riadne vyplnený a Ziadateľom podpisaný nÆvrhprotokolu o odovzdaní Preložky podia vzoru, ktorý tvorí prílohu Ł. 3 tejto
Zmluvy (v tejto Zmluve len „Protokol o odovzdaní Preložky).
Žiadatei je povinný doruŁit‘ PrevÆdzkovateľovivšetky PorealizaŁnØdoklady I na raz (v jednom balíku), inak je ich prevzatíe
PrevÆdzkovatefoprÆvnenýodmietnuť. Ziadateľje povinný najskŁr spoloŁne s doruŁením PorealizaŁných dokladov 1, najneskŁr však do 5
pracovných dni od doruŁenia PorealizaŁných dokladov 1 písomne oznÆmit‘PrevÆdzkovatefovipresný termín, kedy Žiadateí umožní
PrevÆdzkovateioviobhliadku NovØho zariadenia a kontrolu jeho zhotovenia v sœlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, ktorý
nesmie byt skór ako 5 pracovných dní odo dňa jeho oznÆmeniaPrevÆdzkovateiovi;nesmie byt však neskór ako 15 pracovných dní odo
—
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dňa jeho oznÆmeniaPrevÆdzkovateľovi.Pre vylœŁeniepochybnosti, Žiadateľ nie je oprÆvnenýoznÆmit‘PrevÆdzkovateľovitermín, kecly
Žíaciateľ umožni PrevÆdzkovateľoviobhliadku NovØho zariadenia a kontrolu jeho zhotovenia, pred doruŁením PorealizaŁných dokladov 1,
a dožadovať sa vykonania obhliadky NovØho zariadenia a kontroly jeho zhotovenia PrevÆdzkovateľomv takto oznÆmenomtermíne.
8.3 Ak bude NovØ zariadenie zhotovenØ v sœlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, platnými prÆvnymipredpismi a technickými
normami, Ziadateľ doruŁi PrevÆdzkovateľovivšetky PorealizaŁnØdoklady 1 a PorealizaŁnØdoklady 1 doruŁenØPrevÆdzkovateľovi
nebudœ mat vady (napr. ich nesœlad s platnými prÆvnymipredpismi alebo touto Zmluvou), PrevÆdzkovateľtœto skutoŁnosťŽiadateľovi
pisomne potvrdí (v tejto Zmluve len „Potvrdenie 2‘). PrevÆdzkovateľodošle Potvrdenie 2 Žiadateľovi najneskór do 15 pracovných dní odo
dňa vykonania obhliadky NovØho zariadenia PrevÆdzkovatefomv sœlade s touto Zmluvou. PrevÆdzkovateľPotvrdenim 2 zÆroveňpotvrdí
prevzatie PorealizaŁných dokladov 1. Pre vylœŁeniepochybnosti, ak Potvrdenie 2 za PrevÆdzkovateľabude podpisovat‘ viacero
organizaŁných jednotiek PrevÆdzkovateľa,Potvrdenie 2 sa považuje za vystavenØ PrevÆdzkovateľomv deˇ jeho podpisu poslednou
z takýchto organizaŁných jednotiek PrevÆdzkovateľa.Spolu s Potvrdenim 2 PrevÆdzkovateľodošle Žiadateľovi aj PrevÆdzkovateľom
podpísaný Protokol o odovzdaní Preložky.
8.4 Ak nebude NovØ zariadenie zhotovenØ v sølade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, platnými prÆvnymipredpismi a technickými
normami, alebo ak Ziadateľ nedoruŁí PrevÆdzkovateľovivšetky PorealizaŁnØdoklady 1, alebo PorealizaŁnØdoklady 1 doruŁenØ
Prenajimateľovi budœ mať vady (napr. ich nesœlad s platnými prÆvnymipredpismi alebo touto Zmluvou), PrevÆdzkovateľpísomne oznÆmi
Žiadateľovi nedostatky NovØho zariadenia a zoznam chýbajœcich PorealizaŁných dokladov 1 a vady PorealízaŁných dokladov 1 (ďalej len
„OznÆmenieo riedostatkoch 2“) najneskór do 15 pracovných dni odo dňa vykonania obhliadky NovØho zariadenia PrevÆdzkovatefom
v sœlade s touto Zmluvou, a to elektronickým spósobom na e-mailovœ adresu kontaktnej osoby Ziadateľa pre komunikÆcius
PrevÆdzkovateľom.PrevÆdzkovateľvydÆZiadateľovi Potvrdenie 2 až po odstrÆnenínedostatkov NovØho zariadenia, doruŁeni chýbajœcich
PorealizaŁných dokladov 1 a odstrÆnenívÆdPorealizaŁných dokladov 1.
8.5 PrevÆdzkovateľuvedie NovØ zariadenie do prevÆdzkybez zbytoŁnØhoodkladu po vydaní Potvrdenia 2, a to na zÆkladedohody
Zmluvných strÆno Łase uvedenia NovØho zariadenia do prevÆdzky.ZmluvnØ strany berœ na vedomie, že uvedenie NovØho zariadenia do
prevÆdzkyje spojenØ s Prerušením distribœcie elektriny, ktorœ je PrevÆdzkovateľpovinný v sœlade s osobitnými predpismi vopred oznÆmit‘
dotknutým odberateľom elektriny. ZmluvnØ strany sœ preto povinnØ pri rokovaní o Łase uvedenia NovØho zariadenia do prevÆdzkyvziat‘
tœto skutoŁnosťdo œvahy a rešpektovať ju (Ziadateľ nie je oprÆvnenýdožadovat‘ sa skoršieho uvedenia NovØho zariadenia do
PrevÆdzky).ZmluvnØ strany sa dohodli, že ak NovØ zariadenie bude uvÆdzanØdo prevÆdzkypred vystavením Potvrdenia 3, Ziadateľje
povinný zabezpeŁit‘ pri uvÆdzaniNovØho zariadenia do prevÆdzkyprítomnosť revízneho technika.
8.6 Ziadateľje povinný (i) najneskór v lehote 3 kalendÆrnychdní odo dňa uvedenia NovØho zariadenia do prevÆdzkypodľa tejto Zmluvy (v
prípade PorealizaŁných dokladov 2 uvedených v ŁlÆnku8 ods. 8.6 písm. a) tejto Zmluvy), (ii) najneskór v lehote 5 kalendÆrnychdní odo
dňa uvedenía NovØho zariadenia do prevÆdzkypodľa tejto Zmluvy (v prípade PorealizaŁných dokladov 2 uvedených v ŁlÆnku8 ods. 8.6
písm. b) tejto Zmluvy) a (iii) najneskór v ehote 30 kalendÆrnychdní odo dňa uvedenia NovØho zariadenia do prevÆdzkypodľa tejto
Zmluvy (v prípade PorealizaŁných dokladov 2 uvedených v ŁlÆnku8 ods. 8.6 písm. c) tejto Zmluvy odovzdat‘ PrevÆdzkovateľoví
nasledovnœ dokumentÆciua doklady (v tejto Zmluve en „PorealizaŁnØdoklady 2“):
a) ZÆznamo východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skœške elektrickØho alebo tlakovØho alebo zdvihacieho alebo plynovØho
zariadenia vykonanej podfa 13 VyhlÆškyMinisterstva prÆcesociÆlnychved a rodiny Slovenskej republiky Ł. 508/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujœ podrobnosti na zaistenie bezpeŁnosti a ochrany zdravia pri prÆcis technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujœ technickØzariadenia, ktorØ sa považujœ za vyhradenØ technickØ zariadenia (originÆl
alebo œradne osvedŁenÆkópia).
b) OsvedŁenie o œradnej skœške pre vyhradenØ technickØ zariadenia skupiny A vykonanej akreditovaným subjektom podľa 12
VyhlÆškyMinisterstva prÆcesociÆlnychvecí a rodiny Slovenskej republiky Ł. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujœ podrobnosti na
zaistenie bezpeŁnosti a ochrany zdravia pri prÆcis technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a
ktorou sa ustanovujœ technickØ zariadenia, ktorØ sa považujœ za vyhradenØ technickØ zariadenia (originÆlalebo œradne osvedŁenÆ
kópia).
c) KolaudaŁnØrozhodnutie povoľujœce uživanie NovØho zariadenía s vyznaŁenou prÆvoplatnost‘oupríslušným stavebným œradom,
ak sa NovØ zariadenie kolauduje v zmysle prislušných prÆvnychpredpisov alebo na zÆkladerozhodnutia prislušnØho stavebnØho
œradu (originÆlalebo œradne osvedŁenÆkópia).
8.7
Ziadateľje povinný doruŁiť PrevÆdzkovateľovivšetky PorealizaŁnØdoklady 2 na raz (v jednom balíku), inakje ich prevzatie
PreyÆdzkovateľoprÆvnenýodmietnuť.
8.8
Ak Ziadateľ doruŁí PrevÆdzkovateľovivšetky PorealizaŁnØdoklady 2 a PorealizaŁnØdoklady 2 doruŁenØPrevÆdzkovateľovi nebudœ
mat‘ vady (napr. ich nesœlad s platnými prÆvnymipredpismi alebo touto Zmluvou), PrevÆdzkovateľtœto skutoŁnost‘ Ziadateľovi písomne
potvrdí v preberacom protokole (v tejto Zmluve len „Potvrdenie 3“). PrevÆdzkovatetodošle Potvrdenie 3 Žiadateľovi najnesk6r do 10
pracovných dni odo dňa doruŁenia všetkých PorealizaŁných dokladov 2. Pre vylœŁeniepochybností, ak Potvrdenie 3 za
PrevÆdzkovateľabude podpisovat‘ viacero organizaŁných jednotíek PrevÆdzkovateľa,Potvrdenie 3 sa považuje za vystavenØ
PrevÆdzkovateľomv deň jeho podpisu poslednou z takýchto organizaŁných jednotiek PrevÆdzkovateľa.
8.9
Ak PorealizaŁnØdoklady 2 doruŁenØPrevÆdzkovateľovibudœ mať vady (napr. ích nesœlad s platnými prÆvnymipredpismi alebo touto
Zmluvou), PrevÆdzkovateľoznÆmíZiadateľovi vady PorealizaŁných dokladov 2. OznÆmeniePrevÆdzkovateľa,ktorým PrevÆdzkovateľ
oznÆmiŽiadateľovi vady PorealizaŁných dokladov 2 (ďalej len „OznÆmenieo nedostatkoch 3“), PrevÆdzkovate[odošie Žiadateľovi
najneskór do 10 pracovných dní odo dňa doruŁenia všetkých PorealizaŁných dokladov 2, ato elektronickým spósobom na e-mailovœ
adresu kontaktnej osoby Ziadateľa pre komunikÆcius PrevÆdzkovateľomuvedenœ v œvode tejto Zmluvy. PrevÆdzkovateľvydÆ
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Potvrdenie 3 až po odstrÆnenívÆdPorealizaŁných dokladov 2, a to najrieskŁr do 10 pracovných
dní po odstrÆnenivÆdPorealizaŁných
dokladov 2.
Ak Ziadateľ nedoruŁí PrevÆdzkovateľoviPorealizaŁnØdoklady 2 v lehote uŁenej v ŁlÆnkuB ods. 8.6
tejto Zmluvy bez vÆd(napr. ich
nesœlad s platnými prÆvnymipredpismi alebo touto Zmluvou), je Ziadateľ povinný zaplatiť PrevÆdzkov
ateľovizmluvnœ pokutu vo výške
3 000 EUR. Ziadateľje povinný zaplatíť zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkiadefaktœry vystavenej
PrevÆdzkovatel‘om.Lehota
splatnosti faktœry je 30 kalendÆrnychdní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa
tohto odseku nie je dotknutý nÆrok
PrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateľa
podľa tohto odseku.
Po uvedení NovØho zariadenia do prevÆdzkyjeZiadateľ povinný na svoje nÆkladyposkytnœt‘ vlastníkom
pozemkov dotknutých
ochranným pÆsmomNovØho zariadenia primeranœ jednorazovœ nÆhraduzodpovedajœcu miere obmedzenia
obvyklØho uživania
takØhoto pozemku, a to v prípade uplatnenia nÆrokuna takœto nÆhraduvlastníkmi pozemkov dotknutých
ochranným pÆsmomNovØho
zariadenia u PrevÆdzkovateľav zÆkonom¨. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zÆkonovstanovenej
prekluzívnej lehote. PrevÆdzkovatel‘je povinný Ziadatel‘a o uplatnení takØhoto nÆrokubez zbytoŁnØho
odkladu nformovať. Ziadateľ je
povinný poskytnœťvlastníkom pozemkov dotknutých ochranným pÆsmomNovØho zariadenia primeranœ jednorazovø
nÆhradu
zodpovedajœcu miere obmedzenia obvyklØho užívania takØhoto pozemku najneskór v lehote kalendÆrnyc
60
hdní odo dňa oznÆmenia
uplatnenia takØhoto nÆrokuPrevÆdzkovateľomZiadateľovi, V pripade omeškania Ziadateľa s plnením
tejto povinnosti je Ziadateľ
povinný zaplatiť PrevÆdzkovateľovizmluvnœ pokutu vo výške 1 000 EUR za každý aj zaŁatý deň omeškania
Žiadateía s plnenim tejto
povinnosti. Žiadatel‘ je povinný zaplatit‘ zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktOry
vystavenej PrevÆdzkovateľom.Lehota
splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdni odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa
tohto odseku nie je dotknutý nÆrok
PrevÆdzkovateľa na nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Žiadateľa
podFa tohto odseku.

SPOLO¨NÉ A Z`VERE¨NÉ USTANOVENIA
TÆtoZmluva nadobœda platnosť a œŁinnosťdňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Ak
je však Žiadateľom povinnÆosoba podľa
2 zÆkonaŁ. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informÆciÆma o zmene a doplnení niektorých zÆkonov
(zÆkono slobode informÆcií)
(ďalej len „ZÆkono slobode informÆcií),tÆtoZmluva nadobœda platnost‘ dňom jej podpisania oboma
Zmluvnými stranami a œŁinnosť
dňom nasledujœcim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadateľ ako povinnÆosoba podľa 2 ZÆkona
o slobode informÆciípovinný
zverejniť tœto Zmluvu v sœlade $ Sa ZÆkonao slobode informÆciínajneskór do 7 kalendÆrnych
dní od jej uzatvorenia. Takýto Ziadatel‘ je
povinný doruŁit‘ PrevÆdzkovateíovipisomnØ potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy najneskór do 3 kalendÆrnyc
hdní od jej zverejnenia.
V pripade porušenia povinnosti takØhotoZiadateľa uvedenej v tomto odseku je Ziadatet povinný zaplatit‘
PrevÆdzkovatefovizmluvnœ
pokutu vo výške 30 EUR za každý aj zaŁatý deň omeškania $ plnením tejto povinnosti. Ziadateľje
povinný zaplatit‘ zmluvnœ pokutu podIa
tohto odseku na zÆkladefaktœry vystavenej PrevÆdzkovateľom.Lehota splatnosti faktœry je 30 kalendÆrnyc
hdní odo dňa jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆhraduškody prevyšujœcej zmluvnœ
pokutu, ktorÆ
PrevÆdzkovatefoviporušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne.
Ziadateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je oboznÆmený50 skutoŁnosťou, že PrevÆdzkovatef
sa pri riadení svojich obchodných
Łinnosti a vzfahov riadi princípmi zakotvenými v Etickom kódexe skupiny ZSE, ktorØho znenie je zverejnenØ
na internetovej strÆnke
http://www,skupinazse.sk/sk/O-spolocnosti/Etika-a-transparentnost. Žiadateľ sa zavÆzujedodržiavať
rovnakØ zÆsady,ako sœ uvedenØ v
Etickom k6dexe skupiny ZSE, pri hadení svojich vzťahov s tretími osobami, ktorØ budœ priamo, resp,
nepriamo sœvisiet‘ s plnením jeho
prÆva povinnosti podľa tejto Zmluvy. SœŁasne,Ziadatef sa zdrží akØhokoľvekkonania, v sœvislosti s
plnením jeho prÆva povinností podľa
tejto Zmluvy, ktorØ by mohlo byť zo strany tretích osób považovanØ za nemorÆlne,za konanie v rozpore
s dobrými mravmi, v rozpore s
etikou a ktorØ by PrevÆdzkovateľoviaiaiebo spoloŁnostiam v rÆmciskupiny ZSE mohlo spósobit‘ akœkoľvek
ujmu, poškodenie povesti
alebo dobrØho mena. Pod skupinou ZSE sa na œŁelytejto Zmluvy považujœ PrevÆdzkovateľ,materskÆ
spoloŁnost‘ PrevÆdzkovatefaa
všetky materskou spoloŁnosfou PrevÆdzkovateľaovlÆdanØosoby v zmysle ustanovenia 66a ods,
1 zÆkonaŁ. 513/1 991 Zb. Obchodný
zÆkonníkv znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchociný zÆkonník).
Tœto Zmluvu je možnØ ukonŁit‘ iba písomnou dohodou Zmluvných strÆnalebo písomným odstœpením v sœlade
s touto Zmluvou. V prípade
zÆnikutejto Zmluvy odstœpením tÆtoZmiuva zanikÆdňom doruŁenia písomnØho prejavu vóle odstupujœce
j Zmluvnej strany odstœpif od
tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V prípade zÆnikutejto Zmluvy dohodou Zmluvných strÆntÆtoZmtuva
zanikÆdňom uvedeným
v dohode Zmluvných strÆn.
V prípade odstœpenia od tejto Zmluvy zostÆvajœzachovanØ prÆvaa povinnosti vyplývajœce z tejto Zmluvy
do dňa œŁinnostiodstœpenia.
ZmluvnØ strany sœ povinnØ vyrovnať všetky pohľadÆvkya zÆvÆzkypodIa tejto Zmluvy vzniknutØ do
dňa œŁinnostiodstœpenia od tejto
Zmluvy Žiadateľ je povinný PrevÆdzkovateľoviuhradíť všetky nÆkladyPrevÆdzkovateľavynaloženØ
PrevÆdzkovateíomv sœvislosti
s plnením predmetu tejto Zmluvy do dňa œŁinnostiodstœpenia Od tejto Zmluvy.
Odstœpenie od tejto Zmluvy alebo jej ukonŁenie mým spósobom sa nedotýka prÆvana uplatnenie nÆrokov
vyplývajœcich z porušenia tejto
Zmluvy vrÆtaneoprÆvneniana nÆhraduškody, zmluvnej pokuty, zmluvných ustanovení týkajœcich
sa voľby prÆva,riešenia sporov medzi
Zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktorØ podľa tejto Zmluvy alebo vzh[adom na svoju povahu
majœ trvat‘ aj po ukonŁení tejto
Zmluvy
Ak döjde k zÆnikutejto Zmluvy z dóvodu na strane Ziadatel‘a, je Ziadateľ povinný nahradit‘ PrevÆdzkov
ateľovivšetky nÆklady,ktorØ
PrevÆdzkovateľovi vzniknœ v dósledku takØhoto zÆnikutejto Zmluvy, a to najmÆnÆklady,ktorØ PrevÆdzkov
ateľovivzniknœ v dósledku
plnenia jeho povinností ako vlastníka Potrebných Łastí zaťažených nehnuteľností a oprÆvnenØhoz PrÆv
zodpovedajœcich vecnØmu
bremenu a povinnosti, ktorØ sœ spojenØ s povolením Preložky príslušnými orgÆnmiverejnej moci,
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AkØkoľvek zmeny tejto Zmluvy a jej príloh je možně vykonať výluŁne na zÆkladepísomnej dohody Zmluvných strÆnformou pisomných
dodatkov podpísaných obidvomi Zmluvnými stranamí.
Žiadateľ sa zavÆzujeinformovat PrevÆdzkovateľao všetkých skutoŁnostiach nevyhnutných na riadne plnenie tejto Zmluvy, najmÆo
zmenÆchidentifikaŁných œdajov Ziadateia, technických, termínových a mých œdajov uvedených v tejto Zmluve a to bez zbytoŁnØho
odkladu, najneskŁr do 5 pracovných dní, kedy takÆtoskutoŁnost‘ nastala.
Zmena identikaŁných œdajov Zmluvných strÆn,ako aj Łísla œŁtu, zmena œtvaru zodpovednØho za uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy,
zmena doruŁovacej adresy alebo zmena kontaktných osöb sa nebudœ považovať za zmeny vyžadujœce uzavretie dodatku k tejto Zmluve.
ZmluvnÆstrana dotknutÆtakouto zmenou je povinnÆzmeny týchto œdajov písomne oznÆmíťdruhej Zmluvnej strane bez zbytoŁnØho
odkladu, najneskŁr však do 5 pracovných dni od zmeny príslušných œdajov. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je na ťarchu
povinnej Zmluvnej strany. ZmluvnØ strany sa zavÆzujœposkytovať si vŁas všetky informÆcie,ktorØ by mohli mať vplyv na plnenie podľa
tejtoZmluvy.
Všetky podania Zmluvných strÆn,ktorØ sa majœ podľa tejto Zmluvy urobit‘ pisomne, sa budœ považovat‘ za riadne podanØ, ak budœ
doruŁenØdruhej Zmluvnej strane osobne alebo poštou na adresu Zmluvnej strany uvedenœ v tejto Zmluve alebo pisomne oznÆmenœ
druhej Zmluvnej strane. ZmluvnØ strany sa dohodli, že písomnØ podania Zmluvných strÆnsa považujœ za doruŁenØdruhej Zmluvnej
strane dňom prevzatia zÆsielkyalebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa druhÆZmluvnÆstrana o uloženi zÆsielkynedozvedela, alebo
dňom odmietnutia prevzatia zÆsielky.
Vlastníctvo zariadenia dístribuŁnej sœstavy PrevÆdzkovateľasa vykonaním Preložky nemeni. Vlastníkom NovØho zariadeniaje
PrevÆdzkovatef,a to bez ohľadu na to, kto uhradil nÆkladyna vykonanie Preložky alebo ich Łast‘. Uhradou nÆkladovna vykonanie
Preložky alebo ich Łasti nevznikÆZiadateľovi ani inej osobe ako je PrevÆdzkovateľvlastnicke prÆvok zariadeniam vybudovaným
v sœvislosti s vykonaním Preložky a ani majetkovÆœŁasť(podiel) na týchto zariadeniach.
Ziadateľ nemÆvoŁi PrevÆdzkovateľoviza výkon Łinností, œkonov a krokov vykonÆvanýchZiadateľom podľa tejto Zmluvy v mene alebo pre
PrevÆdzkovateľaa za veci odovzdanØ Ziadateľom PrevÆdzkovateľovipodľa tejto Zmluvy nÆrokna žiadnu odplatu, odmenu, alebo nÆhradu
akýchkoľvek nÆkladov,ktorØ pri tom Ziadateľovi vznikli.
PrevÆdzkovateľmÆprÆvo,nie však povinnost‘ uplatniť si voŁi Ziadateľovi nÆrokna zmluvnœ pokutu podľa tejto Zmluvy.
Ak po uzavretí tejto Zmluvy dójde z akØhokoľvek dövodu k prevodu Zaťažených nehnuteľností Ziadateľa alebo ich Łasti na inœ osobu ako
je PrevÆdzkovateľ,budœ sa takØto ZaťaženØ nehnuteľnosti Ziadateľa alebo ich prevedenØ Łasti považovať za Cudzie ZaťaženØ
nehnuteľnosti. Ak po uzavretí tejto Zmluvy dŁjde z akØhokoľvekdóvodu k prevodu Cudzích Zaťažených nehnuteľností alebo ich Łasti na
Ziadateľa, budœ sa takØto Cudzie ZaťaženØ nehnutefnosti alebo ich prevedenØ Łasti považovat‘ za ZaťaženØnehnuteľnosti Ziadateľa.
Všetky prÆvaa povinnosti vyplývajœce z tejto Zmluvy prechÆdzajœaj na prÆvnychnÆstupcovZmluvných strÆn.
Ziadateľ nie je oprÆvnenýpostœpiťalebo previesť svoje prÆvaa povinnosti vyplývajœce z tejto Zmluvy ako celok alebo ich Łast‘ bez
predchÆdzajœcehopísomnØho sœhlasu PrevÆdzkovateľa.
PrÆvnevzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktorØtÆtoZmluva neupravuje sa nadia ustanoveniami ObchodnØho zÆkonníkaa ostatných
všeobecne zÆväznýchprÆvnychpredpisov. V prípade, ak zÆvÆzkovýprÆvnyvzťah medzi Zmluvnými stranami založený touto Zmluvou
nespadÆpod vzťahy uvedenØ v 261 ObchodnØho zÆkonníka,ZmluvnØ strany sa v sœlade s 262 ObchodnØhozÆkonnikadohodli, že
sa ich zÆvÆzkovýprÆvnyvzťah založený touto Zmluvou riadi Obchodným zÆkonníkom.
PrevÆdzkovatefspracœvaosobně œdaje Ziadateľa najmÆna œŁeluzavretia a plnenia tejto Zmluvy, ako a na ďalšie œŁely,ktorØ sœ
spoloŁne s ostatnými podmienkami spracovania podrobne uvedenØ v lnformÆciio spracœvaní osobných œdajov ZÆkaznici,dostupnej na
webovom sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk.
V prípade, že ktorØkoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude sœdom alebo príslušným štÆtnymorgÆnomz akØhokoľvek dŁvodu prehlÆsenØza
neplatnØ, nedostatoŁne urŁitØalebo nevykonateľnØ, ZmluvnØ strany sa zavÆzujœodstrÆniťdodatkom tejto Zmluvy takœto neplatnosť,
nedostatoŁnœurŁitosťalebo nevykonateľnosť takým spósobom, aby bol zmysel tejto Zmluvy naplnený.
ZmluvnØ strany sa dohodli, že prípadnØ spory budœ prednostne riešenØ dohodou Zmluvných strÆn,v prípade riešenia sporov sœdnou
cestou budœ tieto riešenØ príslušným sœdom Slovenskej republiky podľa platných prÆvnychpredpisov.
Zmluva je vyhotovenÆv 3 rovnopisoch s platnosťou originÆlu,z ktorých PrevÆdzkovatefdostane po 2 vyhotovenia a Ziadateľ dostane 1
vyhotovenie.
Fríloha Ł. 1, príloha ¨. 2 a príloha Ł. 3 sœ neoddelitefnou sœŁasťoutejto Zmluvy.
Lehota na prijatie nÆvrhutejto Zmluvy Ziadatelom je 60 kalendÆrnychdní odo dňa jeho podpisania PrevÆdzkovateľom.NÆvrhtejto
Zmluvy podpísaný Ziadateľom musí byť v uvedenej lehote doruŁený PrevÆdzkovatefovi.Uplynutím tejto lehoty nÆvrhna uzatvorenie tejto
Zmluvy zanikÆa PrevÆdzkovateľním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien prípadne doplnení nÆvrhutejto Zmluvy Ziadateľom, sa
takto upravený nÆvrhbude považovať za nový nÆvrhzmluvy, ktorým PrevÆdzkovateľnebude viazaný.
ZmluvnØ strany vyhlasujœ, že sa s teXtom tejto Zmluvy oboznÆmilia sœhlasia s ním, na dókaz Łoho ju oprÆvnenØosoby obidvoch
Zmluvných strÆnpotvrdzujœ vlastnoruŁnými podpismi.
—
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V Bratislave, dňa: 22.72021

dňa: 09.08.2021

V mene a za PrevÆdzkovateľa

podpis
meno
funkcia

podpis
meno
funkcia

lng)ef Labuda
vedœci œseku spr y energetických
zariadení

V mene a za Žiadateľa:

podpis
meno
funkcia

Ing. Mích
•anský
vedœci sp ‘v e rgetických zariadeni
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Príloha ¨. I Zmluvy o vykonaní preložky
Císlo Zmluvy PrevÆdzkovateľa:
21181 00096-ZoVP
Císlo Zmluvy Žiadateľa:
IdentifikÆtorumiestnenia Preložky:
BÆrdošovaul., p.Ł. 2166311 Bratislava Vinohrady
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Príioha ¨. 2 Zmluvy o vykonaní preložky
21181 00096-ZoVP

¨íslo Zmluvy PrevÆdzkovatela:
Cislo Zmluvy Ziadateľa:
identifikÆtorumiestnenía Preložky:

BÆrdošovaul., p.Ł. 2166311 Bratislava Vinohrady

DOKLADY PREUKAZUJÚCE MATERI`LNU, TECHNICKÚ, ORGANIZA¨NÚ A PERSON`LNU SPÓSOBILOSt ZHOTOVITE…ANA VÝKON
PRAC SPOJENÝCH S VYKONANIM PRELOŽKY
Doklad
•

2.

IdentifikaŁnØœdaje Zhotovitela (obchodnØ
sídlo, adresa, I¨O, DI¨, l¨ DPH, zÆpis
meno,
v Obchodnom registri) œdaje o kontaktnej
osobe.
OprÆvnenieZhotoviteľa na vykonÆvanie
stavebných prÆcpodľa 44 ods. 1 zÆk.Ł.
50/1976 Z. z. o œzemnom plÆnovanía
stavebnom poriadku (stavebný zÆkon)v znení
neskorších predpisov.
Zhotovitela na elektromontÆžne
OprÆvnenie
prÆce,ktorØ vydÆvaTechnickÆinšpekcia.

4.

6.

7.

B
‘

9,

10

¨estnØ vyhlÆsenieZhotovitela o schopnosti
zabezpeŁiťriadenie požadovaných prÆc,ktorØ
sœ predmetom Preložky, minimÆlnedvoma
riadiacimi zamestnancami, ktorí sœ oprÆvnenými
stavbyvedœcimi.
¨estnØ vyhlÆsenieZhotovitefa o schopnosti
všetky výkony, ktorØ sœ predmetom
zabezpeŁíť
Preložky a v sœlade s osobitnými
kvalifikaŁriými podmienkami.
¨estnØ vyhlÆsenieZhotoviteľa o strojovom
vybaveni sœvisiacich s predmetom prÆcna
Preložke, vo vlastných kapacitÆch,alebo
zmluvne zabezpeŁenými, ktorØ mÆdodÆvateľ
prÆck dispozicii na uskutoŁnenie prÆc,ktorØ
predmetom Preložky.
CertikÆtkvality Zhotovitela vydaný nezÆvislou
inštitœciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie
príslušných noriem zabezpeŁenia kvality (napr.
ISO 9001), alebo mØ dŁkazy, ktorØ sœ
rovnocennØ opatreniam na zabezpeŁenie kvality
podia požiadaviek na vystavenie príslušnØho
certifikÆtu.
Zhotovitel móže nahradit‘ dókazy podia bodu 7
Łestným vyhlÆsením,že mÆzavedený
ekvivalentný systØm, ktorý spňa normy
zabezpeŁenia kvality,
CertikÆtkvality Zhotoviteta vydaný nezÆvislou
inštitœciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie
urŁitých noriem environmentÆlnehoriadenia
(napr. ISO 14001), alebo mØ dókazy ktorØsœ
rovnocennØopatreniam environmentÆlneho
riadenia podia požiadaviek na vystavenie
príslušnØho certifikÆtu.
Zhotoviteľ móže nahradit‘ dŁkazy podľa bodu 9
Łestným vyhlÆsením,že mÆzavedený
ekvivalentný systØm, ktorý sp˝ňa normy
environmentÆlnehoriadenia.

Vyhotovenie dokladu

POZN`MKA

Kópia

Kópia

OriginÆl,alebo osvedŁenÆkópia,
podpísaný osobou oprÆvnenoupodpisovať
za Zhotoviteľa.

Nie je potrebnØ prekladat‘ pri NN
podzemných kÆbiovýchelektrických
vedeniach, vrÆtaneelektrických
skríň.

OriginÆl,alebo osvedŁenÆkópia,
podpísaný osobou oprÆvnenoupodpisovat‘
za Zhotoviteľa.

Nie je potrebnØ prekladat‘ pri NN
podzemných kÆblovýchelektrických
vedeniach, vrÆtaneelektrických
skríň.

OriginÆl,alebo osvedŁenÆkópia,
podpísaný osobou oprÆvnenoupodpisovať
za Zhotovitela.

Nie je potrebnØ prekladať pri NN
podzemných kÆblovýchelektrických
vedeniach, vrÆtaneelektrických
skriň.

Kópia

Nie je potrebnØ prekladat‘ pri NN
podzemných kÆblovýchelektrických
vedeniach, vrÆtaneelektrických
skriň.

OriginÆl,alebo osvedŁenÆkópia,
podpísaný osobou oprÆvnenoupodpisovať
za Zhotovitela.

Nie je potrebnØ prekladať pri NN
podzemných kÆb(ovýchelektrických
vedeniach, vrÆtaneelektrických
skríň.

Kópia

Nie je potrebnØ prekladať pri NN
podzemných kÆblovýchelektrických
vedeniach, vrÆtaneelektrických
skríň.

OriginÆl,alebo osvedŁenÆkópia,
podpisaný osobou oprÆvnenoupodpisovat‘
za Zhotovitela.

Nie je potrebnØ prekladať pri NN
podzemných kÆblovýchelektrických
vedeniach, vrÆtaneelektrických
skríň.

Z`PADOSLOVENSK`
DISTRIBU¨N`

1 1.

12.

13.

14.

15.

CertifíkÆtZhotoviteľa potvrdzujœci splnenie
požiadaviek bezpeŁnosti a ochrany zdravia pri
prÆci(napr. OHSAS 180001), alebo mØ dókazy,
ktorØsœ rovnocennØ opatreniam na
zabezpeŁenie bezpeŁnosti a ochrany zdravia pri
prÆcipodľa požiadaviek na vystavenie
prislušnØho certifikÆtu.
Zhotoviteí móže nahradit‘ dŁkazy podľa bodu 1 1
Łestným vyhlÆsenim,že mÆzavedený
ekvivalentný systØm, ktorý sp˝ňa požiadavky
bezpeŁnosti a ochrany zdravia pri prÆci.
Dökazy o manažmente odpadov, recyklÆciia
likvidÆciiodpadov (napr. vÆžnelistky, zmluva o
likvidÆciiodpadu, roŁnØhlÆseniaOÚŽP).
Zoznam stavebných a elektromontÆžnychprÆc
rovnakØhoalebo obdobnØhodruhu ako je
predmet Preložky vykonaných Zhotoviteľom za
predchÆdzajœcetri roky.
Najmenej pØťkladných referencií na prÆce
uvedenØ v zozname podía bodu 14.

Kópia

OriginÆl,alebo osvedŁenÆkÆpia,
podpísaný osobou oprÆvnenoupodpisovať
za Zhotoviteľa.

K6pia
OriginÆl,alebo osvedŁenÆkópia,
podpísaný osobou oprÆvnenoupodpisovat‘
za Zhotoviteľa.
OriginÆl,alebo osvedŁenÆkópia,
podpísaný osobou oprÆvnenouvyhotovit‘
referenciu za Zhotoviteía.

Nieje potrebnØ prekladat‘ pri NN
podzemných kÆblovýchelektrických
vedeniach, vrÆtaneelektrických
skríň.

Nie je potrebnØ prekladat‘ pri NN
podzemných kÆblovýchelektrických
vedeniach, vrÆtaneelektrických
skriň.
Nie je potrebnØ prekladat‘ pri NN
podzemných kÆblovýchvedeniach,
vrÆtaneelektrických skriň.
Nie je potrebnØ prekladať pri NN
podzemných kÆblovýchelektrických
vedeniach, vrÆtaneelektrických
skríň.
Nieje potrebnØ prekladať pri NN
podzemných kÆblovýchelektrických
vedeniach, vrÆtaneelektrických
skríň.

Vyššie uvedenØdoklady musia byť predloženØ v slovenskom jazyku.
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Príloha ¨. 3 Zmluvy o vykonaní preložky
Císlo Zmluvy PrevÆdzkovatefa:
21181 00096-ZoVP
Cislo Zmluvy Žiadateľa:
identifikÆtorumiestnenia Preložky:
BÆrdošovaul., p.¨. 2166311 Bratislava Vinohrady

PROTOKOL O ODO VZDAN˝ PRELOŽKY
medzi
ObchodnØ meno/NÆzov/Menoa priezvisko:
SídloiMiesto podnikania/Trvalý pobyt:
Zapísaný v:
Zastœpený:

l¨OiDÆtum narodenia:
(ďalej len „OdovzdÆvajœcľ)
a

ObchodnØ meno:
Sídlo:
Zapísaný v:
Zastœpený:

‚

a.s.

register OkresnØho sœdu Bratislava L, Oddiel: Sa, Vložka Łíslo: 3879/B

IŁo:

36361 518

(ďalej len ‚Preberajœci“)

1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

OdovzdÆvajœciako Žiadateľ a Preberajœci ako PrevÆdzkovateľuzatvoríli dňa
Łíslo zmluvy Preberajœceho
(ďalej len „Zmluva o preložke‘).

1.2

Na zÆkladeZmluvy o preložke OdovzdÆvajœcivybudoval v rÆmciPreložky nasledovnØ stavebnØ objekty:

Zmluvu o preložke, Łíslo zmluvy OdovzdÆvajœceho

a) SO
ktorØhovýstavba bola povolenÆstavebným povolením Ł.
vydaným stavebným œradom
dňa
ktorØ
nadobudlo prÆvoplatnosťdňa
a ktorØho užívanie bob povolenØ kolaudaŁným rozhodnutím Ł.
‚vydaným stavebným
œradom
dňa
ktorØ nadobudlo prÆvoplatnosťdňa
‚

‚

‚

‚

‚

b) SO
ktorØhovýstavba bola povolenÆstavebným povolením Ł.
vydaným stavebným œradom
dňa
ktorØ
nadobudlo prÆvoplatnostdňa
a ktorØho uživanie bob povolenØ kolaudaŁným rozhodnutím Ł.
‚vydaným stavebným
œradom
dňa
ktorØ nadobudlo prÆvoplatnosťdňa
‚

‚

‚

‚

(ďalej len „StavebnØ objekty).
1.3 StavebnØ objekty vybudoval OdovzdÆvajœciv sœlade s 45 zÆkonaŁ. 251/2012 Z. z. o energetike o
a zmene a doplneni niektorých zÆkonov
v zneni neskorších predpisov do vlastníctva Preberajœceho.
2.

PREDMET PROTOKOLU
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2.1 OdovzdÆvajøcitýmto bezodplatne odovzdÆvaStavebnØ objekty Preberajœcemu a Preberajœci týmto StavebnØ objekty preberÆ.

2.2 Predmetom tohto protokolu je odstrÆneniepochybnosti o vlastnickom prÆvePreberajœceho k Stavebným objektom, ktorØ aj napriek tomu,
že StavebnØ objekty vybudoval OdovzdÆvajœciako ich investor a stavebník na svoje nÆkladya nebezpeŁenstvo, patrí Preberajœcemu.
2.3 OdovzdÆvajœcitýmto vyhlasuje a potvrdzuje, že napriek tornu, že v stavebnom konaní a kolaudaŁnom konaní, ukonŁenom prÆvoplatným
a vykonateľným stavebným povolením a kolaudaŁným rozhodnutím, vydanými pre StavebnØ objekty, vystupoval ako stavebník, podpisom
tohto protokolu uznÆvaa potvrdzuje výluŁnØvlastnícke prÆvoPreberajøceho k Stavebným objektom. OdovzdÆvajœcizÆroveňvyhlasuje, že
StavebnØ objekty v minulosti neviedol a ani ku dňu podpisu tohto protokolu nevedie vo svojej œŁtovnejani majetkovej evidencii.
3.

HODNOTA STAVEBNÝCH OBJEKTOV
ObstarÆvaciacena Stavebných objektov je bez DPH:
SO
EUR,
SO
EUR.

OdovzdÆvajœci:
V

‚dňa:

podpis
meno
funkcia

podpis
meno
tun kcia

podpis

:

meno
funkcia

:
:

podpis
meno
funkcia

17/17
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetickØhozariadenia ¨. 21181 00096-ZoVP

