
Dodatok č. 1  
k  Zmluve č. Z-D-2021-000851 o súhlase 

na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia  
 uzatvorenej dňa 23.07.2021 podľa §269 odst. 2 Obchodného zákonníka 

 

Zmluvné strany 
 

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

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
V mene ktorej koná: Ing. Milan Miškár, riaditeľ 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. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia: 
Názov a sídlo:          Obec Bacúch 
 Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 
Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:                 SK86 5600 0000 0048 9001  
IČO: :                         00 313 254   
IČ DPH:                     2021223028  
zastúpený:                 
oprávnená osoba vo veciach zmluvných: Ing. Michal Chovanec – starosta obce 
oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Michal Chovanec – starosta obce 
(ďalej len „Žiadateľ“) 
 
(Vlastník a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“) 
 
 

PREAMBULA 
 
Zmluvné strany uzavreli dňa 23.07.2021 Zmluvu o súhlase na vykonanie preložky 
elektroenergetického zariadenia číslo CEZ: Z-D-2021-000851, ktorej predmetom je dohoda zmluvných 
strán o spôsobe a podmienkach na vykonanie preložky. 
 
Zmluvné strany týmto Dodatkom č.1 menia termín na dokončenie preložky a s tým súvisiaci článok 
I a článok II vyššie citovanej zmluvy nasledovne: 
 
 

Článok I 
     Predmet zmluvy 

 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu Vlastníka k vykonaniu preložky 
elektroenergetického rozvodného zariadenia (ďalej „ERZ“)  a záväzok Žiadateľa zabezpečiť 
vykonanie preložky ERZ  za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve prostredníctvom 
Dodávateľa určeného Vlastníkom. 

 
      Predmetom preložky je:    P1257 – Bacúch preložka VN vedenia l.č. 380 
 
      Dodávateľ na vypracovanie projektovej  
      dokumentácie a inžinierskej činnosti:  subjekt zo zoznamu dodávateľov z prekvalifikačného 

systému Vlastníka. Zoznam dodávateľov tvorí prílohu 
tejto zmluvy.             



 
      Dodávateľ na vykonanie Preložky:  Elektroenergetické montáže s. r. o.,  Pri Rajčianke 6, 

010 47 Žilina   
      (ďalej len „Dodávateľ“) 
 
Pôvodný termín vykonania Preložky:   v lehote do 31.12.2022 
 
Miesto vykonania Preložky: K.Ú.: Bacúch 

 
KNC č.: 2708/57, 2709/7, 1488, 1502, 1504, 1507, 
1508, 2708/59, 1194, 2708/58 

 
Vlastníctvo ERZ sa preložkou nemení. 
 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude vykonaná v dvoch etapách.  
 
 I. etapa splnenie nasledovných podmienok: 

a) technický návrh vypracovaný Vlastníkom, ktorým je stanovené základné technické riešenie  
    Preložky, tvorí nedeliteľnú prílohu tejto zmluvy 
b) predpokladaná cena realizácie preložky vyčíslená Vlastníkom na základe technického 
návrhu 
c) vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti (ďalej len „PD IČ“) 
Žiadateľom v zmysle článku III tejto zmluvy a jej predloženie Vlastníkovi na schválenie 

        
  
 II. etapa splnenie nasledovných podmienok: 

a) predloženie schválenej a platnej PD IČ Preložky   
b) Záverečné prerokovanie a odsúhlasenie PD IČ 
c) realizačná cena preložky  
d) podpis Dodatku ku zmluve o súhlase na vykonanie preložky uzatvorený medzi Vlastníkom 

a Žiadateľom 
e) realizácia Preložky za podmienok a spôsobom stanoveným príslušným rozhodnutím 

stavebného úradu o povolení stavby a v súlade s PD IČ, technickým návrhom a touto 
zmluvou 

 
 

Článok II. 
Termín vykonania preložky 

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

stavebným rozhodnutím a v súlade s PD IČ, technickým návrhom a so zmluvou o súhlase na 
vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenie v termíne do 30.09.2023. 

 
 

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.  
 
 
 

V Žiline dňa:                     V Bacúchu dňa:  20.12.2022                   
 

Vlastník:       Žiadateľ: 
Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Bacúch 

 
 
 
 
 

___________________________    ___________________________ 
    Ing. Milan Miškár       Ing. Michal Chovanec 

riaditeľ divízie Energetické aktíva                   starosta obce  
 
 
 
 


