
 

 

Dodatok č. 1  
k  Zmluve č. Z-D-2021-000991-00 o súhlase 

na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodné ho zariadenia  
 uzatvorenej d ňa 23.8.2021 

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 45 zákona č. 251/2016 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 
 

Zmluvné strany 
 

1.  Vlastník elektroenergetického zariadenia: 
Názov a sídlo:   Stredoslovenská distribu čná, a.s. 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
V mene ktorej koná:  Ing. Milan Miškár, poverený riadite ľ divízie energetické aktíva 
Bankové spojenie:  VÚB a.s., Žilina 
Číslo účtu:   2143550551/0200 
IČO:                36 442 151 
IČ DPH:   SK2022187453 
IBAN:    SK44 0200 0000 0021 4355 0551 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L 
(ďalej len „Vlastník“) 
 
 
2. Žiadate ľ o preloženie elektroenergetického zariadenia: 
Názov a sídlo:                            Mesto Krupina 
 Svätotroji čné námestie 4/4, 963 01, Krupina 
Bankové spojenie:                      VÚB, a.s. pobo čka Krupina   
Číslo účtu:                                  SK24 0200 0000 0000 2002 0412  
IČO:                                            00320056  
DIČ:                                            2021152540  
zastúpený:                                  Ing. Radoslav Vazan – primátor mesta  
oprávnená osoba vo veciach zmluvných:  Ing. Jaroslava Uramová, vedúca odd. výstavby, ŽP a RR  
oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Norbert Kemp, referent odd. výstavby, ŽP a RR  
 (Vlastník a Žiadate ľ ďalej spolo čne len „Zmluvné strany“) 
 
 
 
 

Preambula 
 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.8.2021 zmluvu o súhlase na vykonanie preložky 

elektroenergetického rozvodného zariadenia, č. Vlastníka: Z-D-2021-000991-00, číslo Žiadateľa: - 
(ďalej len „Zmluva “).  

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI ods. 1 Zmluvy a vzhľadom na kumulatívne splnenie 
nasledovných podmienok stanovených Zmluvou: a) predloženie platnej projektovej dokumentácie 
Preložky zo strany Žiadateľa 
b) podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie Preložky 
c) oznámenie skutočnej výšky nákladov na vykonanie Preložky Žiadateľovi Vlastníkom  
dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.  

 
 

Článok I. 
Náklady na vykonanie Preložky 

 
1. Skutočná výška nákladov na vykonanie Preložky bola Vlastníkom vyčíslená na základe 

predloženej platnej projektovej dokumentácie Preložky odsúhlasenej obidvoma Zmluvnými 
stranami predstavuje sumu 39 966,50 EUR bez DPH.  Zmluvné strany s touto výškou nákladov 
súhlasia.  

 
 



 

 

Článok II. 
Termín vykonania Preložky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude zrealizovaná za podmienok a spôsobom stanoveným 

stavebným povolením a v súlade s PD IČ Preložky, technickým návrhom a so Zmluvou o súhlase 
na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenie v termíne do 31.12.2022. 

 
 

Článok III. 
Technický a stavebný dozor  

 
1. Technický dozor pri realizácii Preložky vykonáva: 

na strane Vlastníka: Ing. Lukáš Vojsovi č (vykonáva zamestnanec Projektového manažmentu) 
na strane Dodávateľa: Marián Hodža . 
Stavebný dozor pri realizácii Preložky vykonáva: Ing. Michal Borsík  (odborne spôsobilá osoba v 
zmysle zákona) 

2. Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Žiadateľ povinný písomne oznámiť 
Vlastníkovi  najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy uvedená zmena nastala. 

3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom Dodávateľa. 
Stavebný dozor musí spĺňať požiadavky § 46 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pre stavebný dozor sa 
vyžaduje špecializácia  pre Inžinierske stavby – energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie 
(kópia) o vykonaní odbornej skúšky tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1. 
 
 

Článok IV 
Finan čná zábezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy  

 
1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že Žiadateľ zloží peňažné prostriedky vo výške 0 EUR   

na účet Vlastníka: IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, vedený vo VÚB a. s.  v lehote 
najneskôr do 7 kalendárnych dní od podpisu tohto Dodatku č. 1 obidvoma Zmluvnými stranami 
s použitím VS: 8021000991 (ďalej aj ako „finan čná zábezpeka “). 

2. Zloženie finančnej zábezpeky zo strany Žiadateľa je podmienkou na odovzdanie staveniska 
Vlastníkom Žiadateľovi. 

3. Tieto finančné prostriedky Žiadateľ zloží Vlastníkovi ako finančnú zábezpeku na majetkovoprávne 
vysporiadanie (ďalej „MPV a IČ“) vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnené ERZ 
Vlastníka a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IČ ku všetkým dotknutým 
pozemkom Vlastníkovi listami vlastníctva, zmluvami o zriadení vecného bremena, dohodami 
o poskytnutí primeranej jednorazovej náhrady, príp. prehlásením vlastníkov pozemkov o vzdaní sa 
nárokov vyplývajúcich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Vlastníka. Žiadateľ sa 
zaväzuje, že MPV a IČ v prospech Vlastníka ukončí v lehote najneskôr do jedného roka odo dňa 

prevzatia (ukončenia preberacieho konania) Preložky Vlastníkom. 
5. Po splnení podmienky uvedenej v ods. 4 tohto článku Dodatku č. 1 bude finančná zábezpeka 

prevedená  Vlastníkom na účet Žiadateľa IBAN: SK24 0200 0000 0000 2002 0412 vedený v VÚB, 
a.s. pobo čka Krupina  v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienky.    
V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Žiadateľa vykonať MPV a IČ v lehote v zmysle ods. 4 
tohto článku sa Zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou 
pokutou. 

 
 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
Dodatok č.1  nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však 
Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len 



 

 

„Zákon o slobode informácií“), tejto Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma 
Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. V takom prípade je Žiadateľ 
ako povinná osoba podľa § 2 Zákona o slobode informácií povinný zverejniť tento Dodatok č. 1 v 
súlade s § 5a Zákona o slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. 
Takýto Žiadateľ je povinný doručiť Vlastníkovi písomné potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku č. 1 
najneskôr do 3 kalendárnych dní od jeho zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti Žiadateľa 
uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 
30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti 
faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý 
nárok Vlastníka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením 
takejto povinnosti Žiadateľa vznikne. 
 
Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží dve vyhotovenia a tvorí nedeliteľnú prílohu zmluvy o súhlase na vykonanie preložky 
elektroenergetického rozvodného zariadenia. 
 
Ostatné články zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného 
zariadenia zostávajú bezo zmien. 
 
Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tohto dodatku a zároveň prehlasujú, že si dodatok 
prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných 
podmienok  a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  
Prílohou tohto Dodatku č. 1 je: 
Príloha č. 1: Osvedčenie stavebného dozoru – Ing. Michal Borsík 
 

 
V Žiline dňa:                     V Krupine dňa:                     

 
Vlastník:       Žiadateľ: 
Stredoslovenská distribučná, a.s.    Mesto Krupina 

 
 
 
 
 

___________________________    ___________________________ 
Ing. Milan Miškár      Ing. Radoslav Vazan               
poverený riaditeľ          primátor mesta 

      divízie energetické aktíva 
                  
           
 
 


