ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
(ďalej len ako "budúci povinný")

Obec Kráľová pri Senci
900 50 Kráľová pri Senci 326, Slovenská republika
JUDr. Dušan Šebok – starosta obce
00306061
2021006713

1.2

Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaná v:

AGROMAČAJ a.s.
Kráľová pri Senci č. 455, 900 50 Kráľová pri Senci, SR
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka číslo: 5346/B
Ing. Juraj Mačaj, predseda predstavenstva
46 184 341
SK2023304481

Zastúpená:
IČO:
IČ DPH:

(ďalej len "budúci oprávnený" a spolu s „budúcim povinným“ aj len ako „zmluvné strany“).
1.3

Budúci oprávnený a budúci povinný uzatvárajú medzi sebou v súlade s § 289 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len “Obchodný zákonník“) túto zmluvu
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien (ďalej len “zmluva“).

2.

BUDÚCA ZAŤAŽENÁ NEHNUTEĽNOSŤ

2.1

Budúci povinný je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti:
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2.2

Nehnuteľnosť špecifikovaná v bode 2.1 sa v súlade s touto Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien bude považovať a označovať ako „budúca zaťažená nehnuteľnosť“
v príslušných gramatických tvaroch.

3.

BUDÚCI OPRÁVNENÝ

3.1

Budúci oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v poľnohospodárstve. Na budúcej
zaťaženej nehnuteľnosti bude vedené napojenie vysokého napätia elektrickej energie pomocou
SO 01 – 22 KV Prípojky k SO 02 – Kioskovej trafostanici 1000 kVA, ktoré bude využívať budúci
oprávnený na zabezpečenie elektrického prúdu pre jeho podnikateľskú prevádzku na
vymedzenom území, na ktorom sa nachádza aj budúca zaťažená nehnuteľnosť. Uvedené
vedenie vysokého napätia plánuje budúci oprávnený umiestniť do zeme na časti budúcej
zaťaženej nehnuteľnosti.
Budúci oprávnený je investorom inžinierskej stavby „NOVÁ KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 1000
kVA – KRÁĽOVÁ PRI SENCI“ (ďalej len „plánovaná stavba“), ktorej súčasťou budú
elektroenergetické stavby – 22 kV VN prípojka, kiosková trafostanica 1000 kVA (ďalej len
„elektroenergetické zariadenia“). Budúci oprávnený požiada o vydanie stavebného povolenia
a následne kolaudačného rozhodnutia na plánovanú stavbu.
Časť plánovanej stavby sa bude nachádzať na časti budúcej zaťaženej nehnuteľnosti vyznačenej
v situácii spracovanej na podklade katastrálnej mapy a tvorí súčasť projektovej dokumentácie
plánovanej stavby (ďalej len „predbežný plán“). Kópia predbežného plánu vypracovaná Ing.
Jozefom Kovácsom, Ádorská 5400, Dunajská Streda týkajúca sa budúcej zaťaženej
nehnuteľnosti tvorí prílohu tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Na žiadosť
budúceho povinného budúci oprávnený umožní budúcemu povinnému nahliadnuť do celého

3.2

3.3
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3.4
4.

predbežného plánu. Predbežný plán bude pre účely budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien
upresnený geometrickým plánom na zriadenie vecných bremien podľa čl. 6 ods. 6.5 tejto zmluvy.
Inžinierska stavba bude realizovaná na náklady budúceho oprávneného, pričom zmluvné strany
sa dohodli, že bude zrealizovaná najneskôr do 31.12.2021.
PREDMET ZMLUVY
Touto zmluvou sa budúci povinný zaväzuje, že do 15 (pätnástich) pracovných dní od písomnej
výzvy budúceho oprávneného doručenej budúcemu povinnému v lehote uvedenej v čl. 5 tejto
zmluvy uzavrie s budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecných bremien, predmetom ktorej
bude zriadenie vecných bremien na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v prospech budúceho
oprávneného v znení určenom podľa čl. 6 tejto zmluvy (ďalej len „zmluva o zriadení vecných
bremien“).

5.

VÝZVA NA UZATVORENIE BUDÚCEJ ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

5.1

5.2

Budúci oprávnený je oprávnený vyzvať budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecných bremien písomnou výzvou najneskôr do uplynutia 6 (šiestich) mesiacov po dni
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie plánovanej stavby
(ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“).
Výzva na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien a akákoľvek korešpondencia s ňou
spojená musí byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho povinného uvedenú v čl.
1. tejto zmluvy, alebo inú adresu, ktorú budúci povinný budúcemu oprávnenému písomne na
tento účel oznámi. Dňom uloženia na pošte sa výzva bude považovať za doručenú, a to aj v
prípade odmietnutia jej prevzatia budúcim povinným.

6.

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN

6.1

Budúci povinný je povinný uzavrieť s budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecných bremien,
predmetom ktorej bude zriadenie vecných bremien spočívajúce v povinnosti budúceho povinného
ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti :
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a
činností uvedených v písm. a) a b);
(ďalej len „vecné bremená“), za podmienok ďalej dohodnutých v zmluve o zriadení vecných
bremien.
Vecné bremeno uvedené v čl. 6, ods. 6.1 písm. a) a vecné bremeno uvedené v čl. 6, odsek 6.1
písm. b) sa zriadi na časť budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom
v geometrickom pláne vypracovanom podľa čl. 6 ods. 6.5 tejto zmluvy.
Vecné bremeno uvedené v čl. 6, ods. 6.1 písm. c) sa zriadi na celú zaťaženú nehnuteľnosť.
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú.
Budúci oprávnený zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na
zameranie vecných bremien (ďalej len „geometrický plán“) po zrealizovaní plánovanej stavby.
Budúci oprávnený doručí budúcemu povinnému kópiu časti geometrického plánu týkajúcej sa
budúcej zaťaženej nehnuteľnosti najneskôr s výzvou na uzavretie zmluvy o zriadení vecných
bremien podľa čl. 5 tejto zmluvy.
Ak budúci povinný nesplní záväzok uzavrieť zmluvu o zriadení vecných bremien na základe
výzvy budúceho oprávneného vykonanej v súlade s čl. 5 tejto zmluvy, môže budúci oprávnený
požadovať, aby obsah zmluvy o zriadení vecných bremien určil súd alebo môže požadovať
náhradu škody mu spôsobenej porušením záväzku budúceho povinného uzavrieť zmluvu
o zriadení vecných bremien.

6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
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7.

VYHLÁSENIA A POVINNOSTI BUDÚCEHO POVINNÉHO

7.1

Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení
podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vzniká ochranné pásmo elektroenergetických zariadení.
Budúci povinný vyhlasuje, že:
a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v celom rozsahu
potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti
do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne prekážky, ktoré by bránili
uzavrieť túto zmluvu,
c) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje a ani nemôže uplatňovať akékoľvek
nároky k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti,
d) budúci povinný ako výlučný vlastník budúcej zaťaženej nehnuteľnosti nie je účastníkom
žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho s budúcou zaťaženou
nehnuteľnosťou,
Budúci povinný sa zaručuje budúcemu oprávnenému, že vyhlásenia a záruky obsiahnuté čl. 7
ods. 7.2 tejto zmluvy sú pravdivé a správne ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a budú pravdivé
a správne aj v čase uzatvorenia zmluvy o zriadení vecných bremien a podania návrhu na jej
vklad do katastra nehnuteľností.
Budúci povinný sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zániku všetkých povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo alebo znemožnilo
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien v zmysle tejto zmluvy alebo výkonu práv
zodpovedajúcich vecným bremenám budúcim oprávneným. Budúci povinný sa najmä zaväzuje,
že budúcu zaťaženú nehnuteľnosť ani jej časť, ktorá má byť zaťažená vecnými bremenami:
a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného a ani
b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva zodpovedajúce
vecným bremenám budúcim oprávneným.
Budúci povinný sa zaväzuje, že budúcemu oprávnenému poskytne všetku súčinnosť nevyhnutne
potrebnú v súvislosti s uzavretím a plnením tejto zmluvy.

7.2

7.3

7.4

7.5
8.

UMOŽNENIE STAVEBNÉHO UŽÍVANIA

8.1

Budúci povinný prenecháva časť budúcej zaťaženej nehnuteľnosti budúcemu oprávnenému, aby
ju budúci oprávnený dočasne po dobu odo dňa uzavretia tejto zmluvy do dňa vzniku vecných
bremien podľa zmluvy o zriadení vecných bremien, ktorá bude uzavretá medzi budúcim
povinným a budúcim oprávneným na základe tejto zmluvy, užíval na umiestnenie, výstavbu
a užívanie plánovanej stavby, a udeľuje svoj výslovný súhlas s takýmto užívaním a zmenami na
časti budúcej zaťaženej nehnuteľnosti pre účely územného konania, stavebného konania aj
kolaudačného konania.
Zmluvné strany sa dohodli, že budúci povinný nemá nárok na osobitnú odplatu za užívanie časti
budúcej zaťaženej nehnuteľnosti podľa čl. 8, ods. 8.1 tejto zmluvy.

8.2
9.

PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

9.1

Budúci povinný nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy na inú osobu bez
súhlasu budúceho oprávneného. Touto zmluvou sú viazaní všetci právni nástupcovia budúceho
povinného.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak dôjde k dohode medzi budúcim oprávneným a treťou
osobou, ktorá bude realizovať činnosti namiesto budúceho oprávneného na vymedzenom území
a bude prevádzkovať elektroenergetické zariadenia zriadené budúcim oprávneným na budúcej
zaťaženej nehnuteľnosti v rámci plánovanej stavby, môže budúci oprávnený vykonať všetky
úkony potrebné na prevod alebo prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na
nového budúceho oprávneného, na čo budúci povinný dáva týmto vopred svoj súhlas.

9.2
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10.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1
10.2

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1:
Nákres vecného bremena – trasa uloženia VB na mape Ing. Jozefa Kovácsa,
Dunajská Streda
Príloha č. 2:
Technická správa
Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov
Slovenskej republiky.
V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym
orgánom z akéhokoľvek dôvodu prehlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo
nevykonateľné, zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy takúto neplatnosť,
nedostatočnú určitosť alebo nevykonateľnosť takým spôsobom, aby bol zmysel tejto zmluvy
naplnený.
Akékoľvek zmeny zmluvy a jej príloh je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody
zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, pričom budúci povinný obdrží 1
(slovom: jedno) vyhotovenie a budúci oprávnený obdrží 3 (slovom: tri) vyhotovenia po podpise
zmluvy zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili na
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

10.3
10.4

10.5
10.6
10.7

V Kráľovej pri Senci dňa ...........................2021

Povinný z vecného bremena:
Obec Kráľová pri Senci

Oprávnený z vecného bremena:
AGROMAČAJ a.s.

podpis
meno
funkcia

podpis
meno
funkcia

: ______________________
: JUDr. Dušan Šebok
: starosta obce

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

: ______________________
: Ing. Juraj Mačaj
: predseda predstavenstva
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Stavba:

NOVÁ KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 1000 kVA
- KRÁĽOVÁ PRI SENCI

Miesto:

KRÁĽOVÁ PRI SENCI

Investor: AGROMAČAJ A.S., 900 50 KRÁĽOVÁ PRI SENCI 455
Účel:

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Dátum:

02/2021

Časť:

Elektroinštalácia
SO 01 – 22 KV VN PRÍPOJKA
SO 02 – KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 1000 kVA

Základné údaje
Údaje o sietiach:
VN strana
Druh VN siete:

3 fáz. AC 50 Hz, 22 kV / IT
podľa STN EN 50522/2011 článok 3.4.26. - sieť s rezonančne
Uzemneným neutrálnym bodom cez zhášaciu tlmivku

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:
VN strana

ochrana pred dotykom živých častí : umiestnením mimo
dosahu, zábranou, krytom podľa STN EN 61 936/2010, čl.8
ods. 8.2.1
ochrana pred dotykom neživých častí : ochrana uzemnením
podľa STN EN 619361/2010 kapitola 10 a STN EN
50 522/2011

Všetky uvedené ochrany musia spĺňať podmienky STN 33 2000-4-41:2007
Ochrana proti prepätiu::
Obmedzovačmi prepätia: HDA 24 N NHH, RDA 24, LVA 440-DS na transformátore
Dimenzovanie vodičov:
Podľa STN 33 2000-5-52:2012-04
Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie:
3. podľa STN 34 1610.
Prostredie:
Prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51:2007-04, STN 33 2000-5-51/O1 (33 2000): bude
určené protokolárne.
Predpokladané výkonové bilancie:
Ps = 850 kW
Meranie spotreby el. energie-ZSDIS, a.s.:
Meranie spotreby el. energie bude na strane VN –pole merania GBC-B1. Meranie bude
umiestnené v skrini USM, umiestnená z vonkajšej strany TS pri dverách v skrine USM.

Zdôvodnenie stavby:
v súvislosti s investičným zámerom investora v danej lokalite je potrebné demontáž VN
vedenia, je potrebná prekládka VN vedenia – nie je predmetom tejto PD – viď projekt
PREKLÁDKA VN VEDENIA, TS 0034-011 KRÁLOVÁ PRI SENCI.
V rámci tejto stavby budú riešené: 22 kV VN prípojka, trafostanica.
SO 01 – 22 KV VN PRÍPOJKA:
Navrhovaná 22 kV prípojka sa zrealizuje ako káblová prípojka od jestvujúceho 22 kV
vzdušného VN vedenia č. 219. Zrealizuje sa pomocou kábla 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm2.
Do VN vedenia č.219 ako koncový bod sa postaví železobetónový podperný bod 2x10,5/15
na ktorý sa namontuje ťažká konzola, 6xkompozitný kotevný izolátor. Na navrh. podpernom
bode sa zrealizuje prechod vzduch – kábel. Na podperný bod sa osadí úsekový odpojovač
UO OTEK 25/400-32, konzola káblovej koncovky. Prechod vzdušného vedenia a káblového
vedenia proti atmosférickému prepätiu bude chránený obmedzovačmi prepätia typu HDA
24N-NHH. Káblové vedenie je prichytené ku konzole káblovej koncovky. 22kV káble (typu
NA2XS(F)2Y 1x240 mm2) sú ukončené vonkajšími káblovými koncovkami typu RAYCHEM
POLT 24D/1XO-L12B a prichytené k obmedzovačom prepätia typu HDA 24N-NHH.
Prepojenie medzi vzdušným vedením a UO sa zrealizuje pomocou vodiča Al-Fe. Prechod
kábelového vedenia do zeme proti mechanickému poškodeniu je chránené uložením do
oceľovej rúry D 159/6 mm. Koniec rúry nad zemou treba chrániť proti zatekaniu dažďovej
vody do rúry. Uzemnenie podperného bodu zrealizovať zemniacim pásom FeZn 30x4 mm
pomocou ekvipotenciálnych kruhov do 6 Ohm, doplnené zemniacimi tyčami.
Od navrh. podperného bodu 22 kV prípojka sa zrealizuje pomocou kábla typu
NA2XS(F)2Y 1x240 mm2. Trasa káblového vedenia bude situovaná vo voľnom priestranstve
vo voľnom priestranstve v zelenom páse, pod cestou až k navrhovanej TS podľa situačného
výkresu č.E01. Káblové vedenie sa ukončí na podpernom bode pomocou vonkajších
kábelových koncoviek typu RAYCHEM POLT 24D/1XO-L12B a bude ukončené v poli č.1 22
kV VN rozvádzača TS kábelovými adaptérmi typu RICS 5149 a vnútornými koncovkami typu
POLT-24D/1XI-L12B. VN rozvádzač bude typu SCHNEIDER IM-IM-GBC-B1-QM. Proti
atmosferickému prepätiu bude kábel chránený obmedzovačmi prepätia RAYCHEM RDA 24
pre T adaptér, ktoré sú pripojené ku spoločnému uzemneniu vn a nn navrhovanej
trafostanice.
Kábel bude uložený do pieskového lôžka kábelovej (ryhy 50x120cm), proti
mechanickému poškodeniu je chránený zakrytím ochrannými platňami). Celá trasa
káblového vedenia bude označená výstražnou fóliou. Hĺbka uloženia nn káblov sa v mieste
križovania cudzích inžinierskych sietí prispôsobí uloženým sieťam tak, aby boli dodržané
ustanovenia STN 73 6005 a STN 34 1050.Situáciu viď. výkres č.E01
SO 02 – KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 1000 kVA
Pre dané územie sa navrhuje kiosková trafostanica DOFA 1.1Atyp s transformátorom
1000 kVA.
Podklady pre vypracovanie dokumentácie:
Situačný výkres 1:1000, požiadavky investora a hlavného projektanta stavby, prehliadka
skutkového stavu a konzultácia technickom správy sieti ZSDIS a.s.
Dimenzovanie rozvodov:
Rozvody budú dimenzované podľa STN 33 2000-5-52:2012-04 pri zohľadnení STN 33
2000-4-41:2007, STN 33 2000-4-43 a STN 33 2000-4-473.
Ochranné vodiče budú navrhnuté a dimenzované podľa STN 33 2000-5-54.

Silnoprúdové rozvody:
Silové rozvody budú navrhované v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 33 2130, STN 33 20005-51:2010 a ostatných súvisiacich noriem a predpisov. Krytie prístrojov, strojov, zariadení a
el. inštalačného materiálu musí zodpovedať danému prostrediu v zmysle STN 33 2000-5-51.
Všetky rozvody budú navrhované káblami NA2XS(F)2Y
a) v zemi
b) v ochranných trubkách
Farebné označenie:
Použitie vodičov, káblov a šnúr podľa farebnosti izolácie jednotlivých žíl musí vyhovovať STN
EN 60446:2002-07.
Uloženie káblov:
Káble budú uložené v zemi podľa STN 33 2000-5-52.
Križovania a súbehy ostatnými inžinierskymi sieťami budú riešené v zmysle STN 73 6005.

V. Dun. Streda, dňa: 25.02.2021

Ing.Jozef Kovács

