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Mesto Prešov 

UZNE$ENIE 

z 5. zastdnutia 

Mestského zastupit,I'stva mesta Prešov 

dňa: 30.3.2015 	 číslo: 52/2015 

k návrhu na schválenie majetkového prevpdu ako prípadu hodného osobitného zretel'a -
Draka Comteq Slovakia s. r. o. ' 

Mestské zastupitetstvo mesta Prešov 

schvaľuje 

1. 	 Uzatvorenie Kúpnej zmluvy a zmluvy o lVecných právach, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia, 
ako prípad hodný osobitného zreteVa z dôvodu podpory rozvoja regiónu a tvorby 
nových pracovných miest ' 

vrátane 
a) 	 predaja nehnutel'ností : , 

- pozemku parc. č. KNC 142~/21 o výmere 60000 mZ ostatná plocha, ktorý je 
vytvorený odčlenením od pôvo4ného pozemku parc. č. KNC 1428/1 o výmere 

2100299 m , ostatná plocha, zapísanom na LV č. 721, vedeným Okresným úradom 
Prešov, katastrálnym odborom,' k. ú. Záborské, na základe geometrického plánu 
Č. 1/2015 zo dňa 30.1.2015, V)fuotoveného Štefanom Vargom Geodetické práce, 
B. Nemcovej 12,08005 Prešov, 
- novozameraného pozemku Pire. č. KNC 1428/1 o výmere 36 575 mZ, ostatná 
plocha, ktorý vznikol od pôvo ného pozemku parc. Č. KNC 1428/1 o výmere 
100 299 mZ, ostatná plocha, zapí anom na LV Č. 721, vedeným Okresným úradom 
Prešov, katastrálnym odborom, ~. ú. Záborské, na základe geometrického plánu 
Č. 1/2015 zo dňa 30.1.2015, VJlhotoveného Štefanom Vargom Geodetické práce, 
B. Nemcovej 12,08005 Prešov, z~ podmienky využitia predkupného práva na kúpu 
tohto pozemku • 
- za cenu 29 €/m2

; 

b) 	 zriadenia predkupného práva, ngúpu: 
2- novozameraného pozemku p rc. č. KNC 1428/1 o výmere 36 575 m , ostatná 

plocha, ktorý vznikol od pôvo ého pozemku parc. Č. KNC 1428/1 o výmere 
100299 m2

, ostatná plocha, zapí anom na LV č. 721 vedeným Okresným úradom 
Prešov, katastrálnym odborom, k. ú. Záborské, na základe geometrického plánu 
Č. 1/2015 zo dňa 30.1.2015, vyhotoveného Štefanom Vargom Geodetické práce, 
B. Nemcovej 12,08005 Prešov, n+ obdobie do 31.12.2018 bezodplatne 
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Mesto Pre~ov 

spoločnosti Draka Comteq Slovakia s. r. o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov, IČO: 36362654; 
(in personam) 

c) 	 zriadenie vecného bremena pr4va vstupu, prístupu, prechodu a prejazdu pešo 
a motorovými vozidlami cezpozemQlk parc. č. KNC 1428/20 o výmere 3724 m2

, ostatná 
plocha, ktorý vznikol oddelením od pôvodného pozemku parc. č. KNC 142811 o výmere 
100 299 m2

, ostatná plocha, zapís.mom na LV č. 721, vedeným Okresným úradom 
Prešov, katastrálnym odborom, k~i ú. Záborské, na základe geometrického plánu 
č. 1/2015 zo dňa 30.1.2015, vy otoveného Štefanom Vargom Geodetické práce, 
B, Nemcovej 12,08005 Prešov, na obu neurčitú v prospech oprávneného: 
vlastníka nehnuteľností - oprávn~ného pozemku parc. č, KNC 1428/21, o výmere 
60 000 m2

, ktorý vznikoloddele 'm od pôvodného pozemku parc. č. KNC 1428/1 
o výmere 100 299 m2

, ostatná plo ha zapísanom na LV č. 721, vedeným Okresným 

úradom Prešov, katastrálnym odbor m, k. ú. Záborské, na základe geometrického plánu 

č. 1/2015 zo dňa 30.1.2015, vy otoveného Štefanom Vargom Geodetické práce, 

B. Nemcovej 12, 080 05 Prešo , toho času Draka Comteq Slovakia s. r. o., 

Strojnícka 7, 080 01 Prešov, IČ : 36362654, in rem (s právom prevodu na tretiu 

osobu) 

- bezodplatne. 


2. 	 a) Zmluvu O spolupráci, ktorá je súčastlou tohto uznesenia. 

b) 	Memorandum o porozumení a vfzájomnej spolupráci medzi Mestom Prešov 
a spoločnost'ou Východoslovenská 1istribučná, a. S., ktorá je súčasťou tohto uznesenia. 

, 
3. 	 Návrh Zmluvy O uzavretí budúcej zm~uvy medzi spoločnost'ou PREŠOV REAL, s. r. o. 

a spoločnost'ou Východoslovenská disljribučná, a. S., ktorý je súčasťou tohto uznesenia. 

';..1. OiL 2015 Ing. Andrea Turčanová, v. r. 

primátorka mesta 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

iOverovatelia: 

: Štefan Hermanovský. v. r. 

Mgr. Martin Matejka, MBA. v. r. 
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Kúpna zmluva a zJuva o vecných právach 
uzatvorená v zmysle ustanovení §588 a nasl. kona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

.. . neskorší h predpisov 
medzi nasledujúci ,zmluvnými stranami: 

Predávajúci a povinný z vecných práv: 
Mesto Prešov 
Hlavná 73, 080 O1 Prešov 
lČO: 327 646 
zast Ing. Andreou TurČ3novou,primátorkou mestll 
bankové spojenie: ČSOB, a. s. pobočka Prešov 
IBAN: SK 12 7500 000000400854 9274 
SWIFT: CEKOSKBX 
(ďalej len "Predávaj úci") 

a 

Kupujúci a oprávnený z vecných práv: 

Draka Comteq Slovakia s. r. o. 

Strojnícka 7, Prešov 080 Ol, Slovensko 

IČO: 36362654 , 

Zápis: OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1767]'lP 

Konajúca prostredníctvom: Ing. Erich Štefanský, konateľ spoločnosti 


Anton Obermeyer, ,onateľ spoločnosti 


(ďalej len "Kupujúci") I 

, 

(d'alej spolu ako "Zmluvné strany", alebo jednoflivo ako ,,zmluvná strana") 

V deň, mesiac a rok uvedený v tejto zmluve uzatreli zmluvné strany túto Kúpnu zmluvu. 

, 


Č nokl. 

redmet ú ne' zmlu 


1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučn" a neobmedzeným vlastníkom nehnuteľnost~ 
/ nachádzajúcej sa v katastrálnom írremf Záb rské, obec Záborské, okres Prešov 
- pozemok parc. registra "C" č. 1428121 celkovej výmere 60 000 mZ, druh pozemku ostatná 
plocha, ktorá je vytvorená odčlenením od ôvodného pozemku evidovaného Okresným úradom 
Prešov, odborom katastrálnym, na liste vlietva č. 721, nachádzajúcom sa v katastrálnom územi 
Záborské, obec Záborské, okres Prešov ako zemok registra "C', p. Č. 1428/1 s výmerou 100 299 I 
m2, ostatné plochy, na základe geometrick ho plánu č. 112015 zo dňa 30.1.2015 vypracovaného 
Štefanom Vargom Geo~etické Práce, B., Nemcovej 12, 080 05 Prešov, ktorý je overený 
autorizovaným geodetom a úradne potvrden~Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom zo 
dňa 3.2.2015 pod Č. 01·14112015 (ďalej le ako "Nehnutel'nosť" a "Geometrický plán"), ktorý 
tvori neoddelitel'nú prílohu tejto Kúpnej zm vy. 

I 
2. Strany potvrdzujú, že parcela tvoriaca Ne uteľnosť vznikla oddelením od parcely registra "G', 

číslo 142811, druh pozemku: ostatné ploch , zapísanej na L V č. 721, vedenej Okresným úradom 
Prešov, odborom katastrálnym, pre katas lne írremie Záborské, obec Záborské, okres Prešov, 
o výmere 100 299 m2. Zvyšná časť tejto arcely, ktorá ostane vo vlastníctve Predávajúceho, sa 
v tejto Kúpnej zmluve označuje ako ,;Zvy ná parcela", ktorá v zmysle vyššie uvedeného GP č. 
112015 ozostáva z reel KNC 142811 o ' ere 36575 mZ a KNC 1428120 o výmere 3724 m'. 
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3. 	Predávajúci týmto predáva nehnuteľnosť UlVedenú v čl. I. bod I tejto zmluvy, ktorú kupujúci 
nadobudne do svojho výlučného vlastn!cMl za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. II. tejto 
zmluvy. 

4. 	 Nehnuteľnosť sa prevádza za účelom reali~ie investičného zámeru kupujúceho spoč!vajúceho 
vo výstavbe a prevádzke výrohného podn ku na výrohu dátových káblov ako pr!pad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 1381 991 Zh. z dôvodu podpory rozvoja regiónu a tvorhy 
nových pracovných miest. 

Kú 	 latenie 

L 	Podpisaním tejto Kúpnej zmluvy sa zmlu3:é strany zaväzujú, že kúpna cena za Nehnuteľnosť 
predstavuje sumu 29 EUR za ml, čo pred \!Uje pri výmere 60.000 ml spolu sumu 1.740.000 
EUR (slovom: jedenmilionsedemstoštyrid tisíc Eur) (v texte aj len ako "Kúpna cena"). 

2. 	 Kúpna cena bude ubradená nasledovne: I 
i 

a) 1.595 000 Eur na účet PredáVajuceholuvedený v záhlaví tejto zmluvy do tridsiatich dni od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. . 
b) 145000 Eur bude započítaných s cen fU nehnuteľnosti bližšie špecifikovanej v čl.XI. ods. 3 
tejto zmluvy do 30 dni odo dňa pr tokolárneho odovzdania a prevzatia nehnuteľnosti 
špecifikovanej v čl. Xl ods. 3 tejto zml vy najneskôr do 15.12.2015. Prlpadný rozdiel bude 
uhradený zmluvnej strane v lehote 30 dn od započítania., 

3. 	 V prípade omeškania Kupujúceho So zapla nim Kúpnej ceny uvedenej v bode 2 pism. a) tohto 
článku zaplati Kupujúci Predávajúcemu úr ky z omeškania vo výške o 5 percentuálnych bodov 
vyššej ako základná úroková sadzba Eur6p kej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania 
kupujúceho z nezaplatenej Kúpnej cenyannum. Neuhradenie kúpnej ceny v dohodnutom 
termíne sa považuje za podstatné porušenie vinnosti Kupujúceho. 

4. Nesplnenie povinnosti kupujúceho 	 uveden • v čl. ll. bod 2. písm. a) je dôvodom pre odstúpenie 
od kúpnej zmluvy zo strany predávajúce o. Predávajúci má prAvo vyúčtovať kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z kúe~L ceny. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorú 
predávajúcemu spôsobil porušenlm právnej rviunosti. 

Č!4nokID. 
:tniekeho 

L 	 Kupujúci nadobudne vlastnlcke právo ~ Nehnuteľnosti ku dňu právoplatnosti rozhodnutia 
Okresného úradu Prešov, Katastrálneho od~ o povoleni vkladu vlastnlckeho práva do katastra 
nehnuteľnosti v prospech Kupujúceho. i 

. I 

2. Strany sa dohodli, ~ návrh na vklad Vlastnlkeho práva k Nehnuteľnosti v prospech Kupujúceho 
(v texte aj len ako ,,Návrh") je povinn podať v zrýchlenom konani na pr/slušný kataster 
nehnuteľnosti predávajúci a to v lehote 3' I od pripísania kúpnej ceny uvedenej v čl. ll. Bod 2 
písm. a) tejto zmluvy na účet predávajúceh .. 

-	 I 
3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že vŠef.ky správne poplatky spojené s podaním Návrhu na 

vklad vlastníckeho práva bude znášať Kup~úci 

ljomne poskytnú súčinnosť na vykonanie všetkých 
is vlastníckeho oráva Kupuiúceho k Nehnuteľnosti 
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do katastra nehnuteľnosti, tj. odstránili v~elky pripadné nedostatky v Návrhu alebo vykon~li 
opravy doložkou na tejto Kúpnej zmluve aldbo dodatkom k tejto Kúpnej zmluve a pod., avšak len 
za účelom opravy /odstránenia formálnych chýb Kúpnej zmluvy bez zmeny jej podstaty/o za 
týmto účelom sa Zmluvné strany zaväzujú iZúčastniť sa na katastrálnom konaní alebo vyslať na 
toto konanie svojho oprávneného zástupcu. Ak z akéhokol'vek dôvodu, ktorý nevznikol na strane 
Kupujúceho, nedôjde k zápisu vlastnfckeoo práva do katastra nehnuteľností k Nehnutel'nosti 
v prospech Kupujúceho do 30 dní odo dňa ~hradenia kúpnej ceny uvedenej v čl. II bod 2 písm. a) 
tejto zmluvy, je Kupujúci oprávnený zml~u ukončiť písomným odstúpením a to bez potreby 
zaslania predchádzajúcej výzvy Predávajúc1mu. 

Čl4nokrv. 
Odovzdanie a prrvzatle Nebnutel'nosti 

I. 	Predávajúci odovzdá Nehnutel'nosť Ku ujúcemu a Kupujúci Nehnuteľnosť prevezme od 
Predávajúceho formou plsomného prebe cieho protokolu podpísaného oboma Zmluvnými 
stranami vyhotoveného do 5 dni odo dňa oručenia rozhodnutia o povolení vkladu vlastnlckeho 
práva k Nehnuteľnosti v zmysle čl. III kresným úradom Prešov, odborom katastrálnym, 
Predávajúci v preberacom protokole, aleb v prípade potreby v osobitnom protokole, zároveň 
vyhlási, že povinnosť Kupujúceho uhradiť Kúpnu cenu vo výške uvedenej v čl. II. Bod 2 písm. 
a) tejto zmluvy v bola splnená ' 

iovinnosti 

I. 	Predávajúci a Kupujúci vyhlasujú, že n' ečenstvo škody a náhodného zhoršenia stavu 
Nehnuteľnosti prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho nadobudnutím vlastníckeho práva k 
Nehnuteľnosti Kupujúcim v zmysle článku II. tejto Kúpnej zmluvy. 

2. Kupujúci sa zavilzuje uzavrieť Servisnú luvu s Predávajúcim alebo poyereným subjektom vo 
výlučnom vlastnlctve Predávajúceho (ktoré o identifikačné údaje je predávajúci povinný oznámiť 
Kupujúcemu pisomne), ktorý zabezpeči . adny výkon správy zodpovedajúci medzinárodným 
štandardom priemyselných parkov do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
Záväzný text Servisnej zmluvy tvorí príloh tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany 	sa dohodli, že v prípade, ak na Nehnuteľnosti nedôjde k realizácii stavebno
investičného zámeru Kupujúceho a Kupujú i bude mať záujem Nehnuteľnosť predať tretej osobe, 
je Kupujúci povinný pisomne ponúknuť Nehnuteľnosť najprv Predávajúcemu a to za cenu 
1.740.000 €. V prípade, že Predávajúc nevyužije svoje predkupné právo na odkúpenie 
Nehnuteľnosti do 60 dni odo dňa doruče ia plsomnej ponuky od Kupujúceho, jeho predkupné 
právo zaniká a Kupujúci je oprávnený odp. ať nehnuteľnosť tretej osobe. 

! 

nok VI. 
Vvhlásenia a zátu! 

I. Kupujúci týmto: 
a) 	 vyhlasuje a zaručuje sa, že je sp~·osťou riadne založeoou a existujúcou v súlade 

s legislatívou platnou na území E' disponuje všetkými právomocami a oprávneniami 
potrebnými na uzavretie tejto Kúpnej. luvya plnenie povinnosti, ktoré z nej plynú; 

h) 	 vyhlasuje a zaručuje sa, že realizovalf'všetky potrebné kroky v zmysle slovenského práva za 
účelom schválenia alebo ziskania pov renia potrebného na uzavretie tejto Kúpnej zmluvy, 

e) 	 vyhlasuje, že vynaloží potrebné úJilie na zrealizovanie stavebno-investičného zámeru 
sPOČívaiúceho vo výstavbe a Drevádzkovani vÝrobného oodniku, 
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~	zrealizuje stavebno-investičný zámer s,očfvajúci vo výstavbe a prevádzkovaní výrobného I 
• 	 podniku zaoberajúceho sa výrobou ká~lov v súlade s investičným zámerom, najneskôr do 

dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúcim k Nehnutel'nosti podl'a tejto 
zmluvy. 

e) 	 zachová účel predmetnej Nehnute!sti v zmysle schváleného uznesenia Mestského 
zasrupitel'stva mesta PrdOll č............ ( redaj) vybudovaného výrobného podniku min. po 
dobu S rokov, ktorá začne plynúť sko dovanÍtn výrobného podniku, 

J) 	 vyhlasuje, že vytvorí sto nových praco ných miest, pre obyvateľov mesta Prdov a blízkeho 
okoli~ 

g) 	 vyhlasuje a zaručuje sa, že uhradí K~pnu cenu za podmienok uvedených v čl. II tejto 
zmluvy. . 

h) 	 Vyhlasuje a zaručuje sa, že splní podmi~nkY uvedené v čl. XL v stanovenom termíne. 

2. 	 Predávajúci týmto vyhlasuje a zaručuje sr' že: 

aj 	 Mestské zastupiteľstvo mesta Prdov prijalo uznesenie č. . ................. dňa......... , ktorým 
schválilo predaj Nehnuteľnosti Kupuj' cemu ako prípad hodný osobitného zretel'a, ktoré 
tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Kúpn . zmluvy, 

bJ 	 predávajúci je plne a bez akýchkol've obmedzení oprávnený disponovať s Nehnuteľnosťou 
a previeať vlastnlcke právo v celom ho rozsahu a ~írke na Kupujúceho v zmysle tejto 
Kúpoej zmluvy. 

ej 	 predávajúci je výlučným a neobm ým vlastníkom Nehnuteľnosti, vlastnícke právo 
k Nehnuteľnosti nadobudol riadnym spôsobom zodpovedajúcim právnemu poriadku 
Slovenskej republiky na základe platn' h právnych úkonov, 

dJ 	 nadobúdacf titul na základe ktorého bolo prevedené vlastnícke právo k Nehnutel'nosti 
neobsahovalliadne ustanovenie, by sa priečilo, odporovalo by, alebo obchádzalo 
zákon, v~obecne záväzné právne pred isy, resp. akékol'vek iné predpisy alebo ktoré by boli 
v rozpore s dobrými mravmi, 

ej 	 užívanie Nehnuteľnosti PredávajúcImI je a bolo dlhodobo dobromyseľné a vo vJetkých 
podstatných ohľadoch v súlade s príslu~nými právnymi predpismi a rozhodnutiami 
správnych orgánov, 

J) 	 nehnuteľnosť je priamo napojená na ejnú komunikáciu, čo znamená, že Nehnuteľnosť je 
prístupná z verejnej komuníkácie Č. 0680ll. Nehnuteľnosť je tiel prístupná cez obslužné 
komunikácie peJo a motorovými vozid ami, cez mimoareálové komunikácie, vnútroareálové 
komunikácie, obslužné komunikácie a chodníky v IPZ vo vlastnlctve Predávajúceho. 
Predávajúci sa zaväzuje, že v bud cnosti neuskuločn[ žiaden úkon, ktorým by bol 
memožnený (fyzicky alebo právne) p, prechod a prejazd k Nehnutel'nosti. Kupujúci je 
oprávnený predmetné komunikácie rvať bezodplatne okrem úhrady za bežnú údržbu 
komunikáci!, ktorá je predmetom isnej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje bezodplatne 
odov:Wať do majetku mesta novo udované obslužné komunikácie Ivstupy - krčkyl 
v areáli IPZ Záborské ohraničené v pnými bránami a oplotením areálu Kupujúceho za 
účelom následného zabezpečenia b ~ údržby týchto vstupov Ikrčkov/, ktoré sa budú 
nachádzať na nehnuteľnostiach VO vj Ictve predávajúceho. 

g) 	 na Nehnutel'nosti neviaznu žiadne ť hy, Nehnuteľnosť nie je zaťažená žiadnym záložným 
právom, vecnými bremenami, ymi obmedzeniami vyplývajúcimi z iného práva 
užívania Nehnuteľnosti, predkupn' právom, resp. žiadnym právom vyplývajúcim 
z akejkoľvek zmluvy o budúcej zml resp. žiadnymi inými práVllllli, oprávneniami alebo 
nárokmi akéhokoľvek charakteru v spech akýchkol'vek osôb, a to bez ohl'adu na to, či sú 
takéto práva alebo skutočnosti evíd vané akoukol'vek formou katastrom nehnuteľností. 
Predávaiúci sa zaväzuje poskYtnúť uDuiúcemu všetku potrebnú súčinnosť a POdporu 
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potrebnú pre splneilie Ílúi;;-- vYbudova,lia a prevádzky výrobného podniku. 
lf} Predávajúci vyhlasuje, že do povole$ia vkladu vlastníckeho práva k Nehnutel'nosti v 

prospech Kupujúceho nebudú zriaden~ žiadne vecné bremená, záložné práva, predkupné 
práva alebo iné práva tretieh osôb k N~hnutel'nosti a v súvislosti s Nehnuteľnosťou neboli I 
nebudú uzavreté žiadne zmluvy, predm~tom ktorých by bolo akékoľvek právo priamo alebo 
nepriamo sa týkajúce prevádzanej N uteľnosti okrem práva uvedeného v čl. XI tejto 
zmluvy (napr. kúpna zmluva, daro cia zmluva, zmluva o budúcej zmluve, zmluva 
o výpožičke, zámenná zmluva, nájom zmluva, zmluva, ktorou sa Nehnutel'nosť má stať 
nepeňažným vkladom do základného i ania právnickej osoby a pod.). 

i) Predávajúci vyhlasuje, že na hranici p. v jej blIzkosti sa nachádzajú inžinierske siete 
vedenie studenej vody (s maximálnou apacitou prietoku Qm IO lis a parametrami DNIID 
200, PN IO), vedenie kanalizácie na s laškovú vodu (s maximálnou kapacitou prietoku Qs 
10-25 lis a parametrami od DN 300 do DN 600 mm) a a dažďovú vodu (DN 400, 
maximálne povolené vypúšťané mno tvo odpadových dažďových vôd je Qm = 380 Is, 
plynová prípojka (s dostupnou kapaci ou 600 m3lhod o tlaku 0,3 Mpa a parametrami PE 
100, SDR 17,6) a VN prípojka elektr ckej energie, ktorej bliž!lia špecifikácia je uvedená 
v čl. XI. tejto zmluvy (ďalej spolu II .,Siete"), ku ktorým bude Kupujúci oprávnený 
vybudovať na vlastné náklady prípoj y k stavbe/stavbám, ktoré chce v rámci realizácie 
svojho zámeru na Nehnuteľnosti pos viť. Predávajúci sa zaväzuje bezodplatne umožniť 
Kupujúcemu pripojenie novovybudova jch prlpojok Kupujúceho k Sieťam na hranici resp. 
v blfzkosti Nehnuteľnosti okrem popI ov súvisiacich so zmluvami opripojelll. 

j) Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, a y bola Kupujúcemu k dispozicii dodávka elektrickej 
energie v maximálnej rezervovanej ka acite 6 MW v zmysle čl. XI. tejto zmluvy a podl'a 
podmienOk a harmonogramu uved ných v zmluve o spolupráci uzavretej medzí 
Predávajúcim a spoločnosťou Vých oslovenská distribučná, a.s., a zmluvy o uzavretí 
budúcej zmluvy medzi Východoslove skou distribuČllou, a. s. a PWOV REAL, s. r. O., 

ktoré tvoria pr/lohu tejto zmluvy. ' 
k) Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú fáme žiadne skutočllosti a ani mu lleboli doručené 

žiadne upozornenia prlslu~ných orgán týkajúce sa akýchkoľvek činnosti na Nehnuteľnosti 
vo vzťahu k porušeniu predpisov na oc ranu životného prostredia. Predávajúci vyhlasuje, že 
Nehnuteľnosť nie je zaťažená žiadno envirOllmentálnou záťažou, nenachádza sa na nej 
žiadlly odpad alebo materiály. ! 

I) Predávajúci sa zaväzuje uhradiť Kupu 'cemu v plnom rozsahu plnenia, škody, alebo straty, 
ktoré bude Kupujúci povíllný nahrad ť alebo vynaložiť, vrátane nákladov alebo sankcii 
vyplývajúcich z por~eoia predpisov S ovenskej republiky alebo Europskej únie na ochranu 
životného prostredia, najmä ohľadne z ečistellia pôdy alebo podzemnej vody, ktoré vzniklo 
v obdobi pred prevzatIm Nehnutel'nost zo strany Kupujúceho 

111) Predávajúci sa zaväzuje uhradiť Ku ujúcemu výdavky, náhrady škôd alebo illé platby 
súvisiace s vyššie uvedenými náro i, vrátane tých, ktoré by súviseli s čistelllm 
podzemných vôd alebo pôdy ale ich uvedením do vyhovujúceho stavu na základe 
výsledkov analýzy oezávislej tretej osoby oslovenej Kupujúcim. Ak vznikne nutnosť 
vynaloženia uvedeoých prostriedkov, redávajúci sa zaväzuje zn~ať ich v plnom rozsahu. 
Kupujúci poveril vykonanfm analýzy • dy a podzemných vôd na vlastné Iláklady nezávislú 
tretiu osobu, a s výsledkom analýz oboznámil Predávajúceho, ktorých ich zobral na 
vedomie. Náklady na vyhotovellie lýzy uskutočnenej treťou osobou na základe pokYllu 
kupujúceho, hradl kupujúci. Predávajú i je oprávnený na vlasmé náklady vykonať kolltrolné 
merania. Výsledky analýzy pôdy t. . Side letter tvoria prflohu tejto zmluvy vo forme 
oznámenia. 

n) Predávajúcemu nie je vo vzťahu k Ne nuteľnosti známe žiadIle kOllanie týkajúce sa Iláhrady 
~kody, pokút, sallkeií alebo illej enciálnej zodpovednosti vyplývajúcej z porušenia 
pred pisov o ochrane životného pros ia. 

o) Kupujúci nezodpovedá za žiadne náro tretieh strán na náhradu škody, úhradu pokút alebo 
akýchkol'vek iných plneni v súvislosti s činnosťou, llehodarni alebo porušením predpisov na 
ochranu životného prostredia, kto vznikli v období pred prevzat1m Nehnuteľnosti 
Kupujúcim. V príoade, ak Ila strane upujúceho vznikne povinnosť takéto nárokv tretieh 

s 



strán alebo štátu uspokojiť, zaväzuje sa Predávajúci tieto plnenia v plnom ro~hu i 

Predávajúcemu nahradiť. 

Porušenie 	 nei zmlu 

l. 	 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od te~'o Kúpnej zmluvy s účinnosťou ku dňu doručenia 
oznámenia o odstúpeni Predávajúcemu polu s dokumentmi preukazujúcimi skutočnosti, na 
ktorých sa odstúpenie zakladá len po edchádzajúcom plsomnom upozornení a poskytnut! 
primeranej lehoty na nápravu nedostatko (nie kratšej ako JO dn!): 
a) v pripade, ak sa vyhlásenie Predáv 'úceho alebo záruka alebo závllzok obsiahnuté v tejto 

Kúpnej zmluve ukáže ako ne ravdivé, nepresné alebo neúplné, nereálne alebo 
nerealizovateľné z dôvodov na stra Predávajúceho; 

b) 	 existujú akékoľvek záložné práva, vecné práva okrem práva uvedeného v čl. XI. tejto 
zmluvy, predkupné práva alebo in ťarchy, prebiehajúce súdne, administratívne, trestné 
konania alalebo spory akéhokoľve charakteru alebo plomba, zapísané alebo nezapísané 
týkajúce sa Nehnuteľnosti a Predáv ~úci túto vadu neodstránil a to aj napriek dodatočnej 
lehote (max. 30 dní), ktorú pos I Kupujúci, alalebo ktoré môžu obmedziť vlastnícke 
právo Kupujúceho k Nehnuteľn sti alalebo Kupujúci musí zaplatiť akékoľvek 
platbyfčiastky alebo vyvinúť úsilie a nápravu uvedeného; 

c) Kupujúcemu nebude vydané územ rozhodnutie alebo stavebné povolenie alebo zámer 
Kupujúceho - vybudovanie a prev dzka výrobného podniku nebude možný na základe 
výsledkov procesu posudzovania vp ov na životné prostredie (ElA), 

d) 	 v prípade ak sa vyhlásenia, záruky ebo záväzky predávajúceho obsiahnuté v čl. VL ods. 
2 plsm. i) tejto zmluvy ukážu ako nepravdivé, nepresné alebo neúplné, nereálne alebo 
nerealizovateľné, 


e) z dôvodu uvedeného v čl. III ods. 4 ~jto zmluvy. 


2. 	 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od jto KÓpnej zmluvy s óčinnosťou ku dňu doručenia 
oznámenia o odslópenl Kupujúcemu polu s dokumentmi preukazujócimi skutočnosti, na 
ktorých sa odstúpenie zakladá len po redchádzajúcom písomnom upozornenl a poskytnutl 
primeranej lehoty na nápravu nedostatk v (nie kratšej ako 30 dnI): 
a) v prlpade nesplnenia podmienky uv enej v čl. VI bod I plsm. d) tejto zmluvy v stanovenej 

lehote, 

b) v prlpade nedodržania podmienky S~.ovenej v čl. VI bod l plsm. e) tejto zmluvy, 

c) 	v prípade, ak sa vyhlásenie Kupuj ceho alebo záruka alebo záväzok obsiahnuté v tejto 
Kúpnej zmluve ukáže ako n avdivé, nepresné alebo neúplné, nereálne alebo 
nerealizovateľné z dôvodov na stran, Kupujóceho, 

d) v prlpade nesplnenia záväzkov kupuj*ceho za podmienok uvedených v čl. XI. tejto zmluvy. 

3. 	 V prlpade odslópenia od tejto Kúpnej luvy v zmysle čl. VII ods. 2 plsm. a) má Predávajúci 
nárok na zmluvnú pokutu v sume rovna úcej sa cene za nájom predmetu kúpy podľa určených 
všeobecne záväzných právnych predp ov, za každý deň odo dňa nadobudnutia účinnosti 
Kúpnej zmluvy až do dňa prevodu etu kúpy späť do vlastnictva mesta, zmluvná pokuta 
je splatná po častiach vždy do 15-tého ňa po skončeni kalendámeho mesiaca, v ktorom boli 
splnené podmienky na jej zaplatenie, ostatných prípadoch uvedených v čl. VII. bod 2 tejto 
zmluvy je Kupujúci povinný zaplatiť 5 % z Kúpnej ceny. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia 
týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zm uvy zo strany predávajúceho v prlpade neuhradenia 
kúonei cenv v zmvsle čl. II. bOd 4 a . XI teito zmluvv. Nárok Predávaiúceho na náhradu 
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~ v plnom rozsahu tým nie je dotkm.ý. 	 .. . 

4. 	 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluV!)' zo strany Predávajúceho, je Predávajúci povinný 
vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu ponížen$ o prípadné pohľadavky Predávajúceho na uhradenie 
zmluvnej pokuty vyplývajúce z tejto iz;mluvy voči Kupujúcemu formou jednostranného 
zápočtu a to do IO dní potom, čo Kupujqci prevedie vlastnícke právo k predmetu kúpy naspät' 
do vlastníctva Predávajúceho. i 

5. 	 Ak sa vyhlásenia, záruky a záväzky PŤiedáVajÚCehO podľa čl. VI ods. 2 a článku Xl tejto 
Zmluvy ukážu ako nepravdivé alebo '~de k ich porušeniu zo strany Predávajúceho, má 
Kupujúci okrem práva na odstúpenie o zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % 
z Kúpnej ceny. Nárok Kupujúceho na nárradu škody v plnom rozsahu tým nie je dotknutý. 

6. 	 V prípade odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný uviesť predmet kúpy do pôvodného 
stavu. V prípade, ak dôjde k ukončeniu bnluvy z dôvodov na strane kupujúceho, zaväzuje sa 
kupujúci odstrániť stavby alebo ich ča~ti z predmetu kúpy, ak sa zmluvné strany písomne 
nedohodIlÚ inak. V pripade, ak dôjde k končeniu zmluvy z dôvodov na strane predávajúceho, 
zaväzuje sa predávajúci uhradiť kup ~úcemu preukázané náklady vzniknuté v súvisloti 
s vybudovaním a odstránením stavie alebo ich časti, ak sa zmluvné strany písomne 
nedohodnú inak. 

7. 	 V prípade nesplnenia vyhlásení uveden' h v čl. Vl. ods. I tejto zmluvy zo strany kupujúceho 
má predávajúci právo rozhodnúť, či dstúpi od kúpnej zmluvy. V prípade neodstúpenia 
v lehote 60 dní odo dňa porušenia povi nosti, zaniká nárok Predávajúceho na odstúpenie od 
zmluvy, pričom mu však zostáva hovaný nárok na zmluvnú pokutu v prípadoch 
uvedených v čl. VII. ods. 2 tejto zmlu a to vo výške 5 % z kúpnej ceny a v prípade čL IL 
bod 4 tejto zmluvy vo výške 5 % z kúpll/!'j ceny. 

8. 	 o odstúpení od zmluvy zo strany p, ávajúceho rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta 
Prešov v SÚ lade so V~eobecne záväzn . nariadením mesta Prešov č. 912011, ktorým sa určujú 

. Zásady hospodárenia a nakladania s ma tkom mesta Prešov v platnom znení. 

9. 	 Zmluvné strany sa dohodli, že splatno~ zmluvnej pokuty je splatná vždy do 60 dní od dňa, 
ktorým boli naplnené podmienky vzniky nároku pre jej zaplatenie. 

10. 	 V prIpade odstúpenia od zmluvy ktorotfcol'vek zmluvnou stranou, zaväzujú sa zmluvné strany 
záväzky a práva uvedené v čl. XL rieši~ samostatnou dohodou tak, aby pripadná škoda každej 
zo zmluvných strán bola čo najmenšia. 

ll. 	 V prípade odstúpenia od kúpnej zmltlvy kupujúcim z dôvodu uvedeného v čl. VII. bod l 
písm.c), znáša kupujúci skutočnú škodti ktorá vznikne predávajúcemu. 

l. 	 Práva a povinnosti upravené touto Kúppou zmluvou sú záväzné pre právnych nástupcov oboch 
zmluvných strán. ! 

2. 	 Všetky oznámenia týkajúce sa tejto K pnej zmluvy musia byť v písomnej forme, zostavené a 
doručené osobne, po~ou alebo kuriéro na adresu druhej strany tejto Kúpnej zmluvy tak ako 
je uvedené v záhlaví tejto zmluvy. šetky oznámenia v zmysle tejto Kúpnej zmluvy sa 
považujú za doručené momentom ich doručenia alebo neoprávneným odmietnutím prijatia. 
Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté ina , budú doručované na adresy uvedené v záhlaví tohto 
listu. 
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Člájnok IX. 

Zriadenie Prjldkupného práva 


\. 	Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, l!,k Predávajúci bude mať zámer scudziť čo i len časť 
novozameranej parcely č. KNC 1428/1 o 'mere 36575 ml, druh pozemku: ostatná plocha, , 
ktorá vznikla oddelením od pôvodného ozemku evidovaného' Okresným úradom Prešov, 
odborom katastrálnym, na liste vlastníc č. 721 ako pozemok registra "C" p. Č. 1428/1 
s výmerou 100 299 m2, ostatné plochy, a základe geometrického plánu č. 112015 zo dňa 
30.1.2015 vypracovaného Štefanom Vargo Geodetické Práce, B. Némcovej 12,08005 Prešov, 
ktorý je overený autorizovaným geodet a úradne potvrdený Okresným úradom Prešov, 
katastrálnym odborom zo dňa 3.2.20\5 po č. GI-14\12015. ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu 
tejto Kúpnej zmluvy tretiemu subjektu, ~á Kupujúci k tejto parcele predkupné právo časovo 
ohraničene do 31.12.2018 za kúpnu cenu 29 EUR za m v prospech kupujúceho. Strany sa 
zaväzujú toto predkupné právo zriadiť b zodp\atne ako vecné právo k pozemku v prospech 
kupujúceho t.j. Draka Comteq Slovakia s.~. o., Strojnícka 7, Prešov 080 Ol, IČO: 36362654 (in 
personam). 

2. 	 Predávajúci najneskôr 30 dni pred za 'šľaným scudzením doručí Kupujúcemu písomné 
oznámenie o zamýšľanom scudzenl. Ak Ku ujúci do 15 dní od doručenia tohto oznámenia doručí 
Predávajúcemu písomné oznámenie obsah ~úce prejav vôle využiť predkupné právo - t.j. vôľu 
nadobudnúť parcelu Č. KNC 1428/1 o ' ere 36575 ml (resp. jej časť) a uhradiť za ňu 
dohodnutú kúpnu cenu, je Predávajúci . vinný predmetnú parcelu (resp. jej časť) predať 
Kupujúcemu. 

ch bremien 

I. 	Právo napojenia a užívania inžiniersmb! sietí ft yedén[ 
V prípade potreby realizácie investičného; zámeru sa zmluvné strany podpisom tejto Kúpnej 
zmluvy zaväzujú uzavrieť zmluvu o zria ní vecného bremena, potom čo Kupujúci predloží 
porealizačné zameranie vybudovaných i nierskych sietí (kanalizačné prfpojky, rozvod vody, 
odvod dažďovej vody a splaškovej vod , vedení VN a NN, plynovej prípojky a ďalšich 
inžinierskych sieti), ktoré je povinný vyb dovať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. Budúce vecné bre ená sa zriadia in rem v prospech súčasného ako aj 
každého budúceho vlastn!ka Nehnuteľnos . (ako budúceho oprávneného z vecného bremena), 
spočlvajúce v práve výstavby a užívania inžinierskych sieti a v práve vstupu na zaťažené 
pozemky za účelom údržby, opráv a úpra inžinierskych sietí umiestnených na pozemkoch vo 
vlastnfctve predávajúceho (ako budúceh povinného z vecného bremena) a to na pozemkoch 
parc. KNC č. 1425 o výmere 13 852 m2

, tavané plochy a nádvoria, a parc. KNC Č. 1421 
o výmere 30 029 m2

, zastavané plochy a voria a novozameraných pozemkoch parc. KNC Č. 
1428/1, KNC 1428/20, ktoré sú vytvoren odčlenenim na základe Geometrického plánu (ďalej 
len slúžiace pozemky) susediace spozem m par. KNC č. 142812\ (o celkovej výmere 60 000 
m , druh pozemku ostatná plocha), ktorá j vytvorená na základe Geometrického plánu. 

Predávajúci sa ďalej zaväzuje poskytnú Kupujúcemu súčinnosť potrebnú na vybudovanie 
inžinierskych sieti uvedených vyššie a v rfpade potreby uzavrieť za týmto účelom osobitné 
zmluvy. 
Kupujúci (ako budúci oprávnený z vecnéh bremena) sa zaväzuje do 60 dní od úradného overenia 
Geometrického plánu vyhotovenom do 3 dni od dobudovania sieti, predložiť predávaj úcemu 
(ako budúcemu povinnému z vecného b mena) predmetný geometrický plán na uzatvorenie 
zmluvy o zriadení vecného bremena ajeh zápis do katastra nehnutel'nosti a to bezodplatne na 
dobu neurčitú a to len v prípade, že sa kup uúci nerozhodne previesť zrealizovanú výstavbu 
inžinierskvch sieti, do maietku predávaiú ho bezodplatne na základe súhlasu oredávaiúceho. 

8 


2 



2. Právo vstupu, vjazdu, prístupu, prechod!! a prejazdu pešo a motorovými vozidlami 
Predávajúci týmto zriaďuje bezodplatnjl k novovzniknutému pozemku registra C KN 
parc.č.l428/20, o výmere 3724 m2, druh zemku ostatná plocha (ktorý vznikol oddelením od 
pôvodného pozemku evidovaného Okresn' úradom Prešov,' odborom katastrálnym, na liste 
vlastníctva Č. 721 ako pozemok registra C, . č. 1428/1 s výmerou 100 299 m2, ostatné plochy, na 
základe geometrického plánu č. 1/2015 dňa 30.1.2015 vypracovaného Štefanom Vargom 
Geodetické Práce, B. Nemcovej 12, 080 O P~ov) vecné bremeno, ktorého obsahom je právo 
vstupu, vjazdu, prfstupu, prechodu a pr azdu pešo a motorovými vozidlami cez zaťažený 
pozemok bezodplatne a na dobu neurčitú in rem) v prospech súčasného a každého budúceho 
vlastnika oprávneného pozemku registra KN parc.č. 1428121, o výmere 60 OOOm2, druh 
pozemku ostatná plocha (ktorý vznikol oddelením od pôvodného pozemku evidovaného 
Okresným úradom Prešov, odborom ka~trálnym, na liste vlastníctva č. 721 ako pozemok 
registra C, p. č. 1428/1 s výmerou 100299 2, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 
112015 ro dňa 30.1.2015 vypracovaného II fanom Vargom Geodetické Práce, B. Nemcovej 12, 
080 05 Prešov. ! 

bez ei!enie ožadovane' ID xi line' ezervovane' ka aci el. dkonu 
I 

l. 	 Predávajúci sa v zmysle zmluvy o spo~'práci medzi mestom Prešov a Východoslovenskou 
distribučnou, a. s. (ďalej len VSD), kt rá tvori prílohu tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť 
kupujúcemu elektrickú energiu v súlade s požiadavkou kupujúceho v nasledovných termínoch 
s požadovanou maximálnou rezervovano kapacitou elektrického príkonu (ďalej len MRK): 

a) yeúWe \.1 v termíne 1112015 s VýkOnOvou~'žiadavkou 2 MW, 

b) v etape 1.2 v termíne 2. Q. 2016 s výkonov u požiadavkou 4,6 MW. 

c) veúWe 2. v termíne 2. Q. 2017 s výkono ou požiadavkou 6 MW spôsobom realizácie stavby 

"vybudovanie nového VN káblového vedenia d elektrickej stanice Prešov II Šváby zaústeného do 

jedneJ ro spínacích staníc", ktocd vykoná VSD'J 

Výsledkom záväzku Predávajúceho bude napo enie Nehnuteľnosti Kupujúceho spôsobom uvedeným 

v Schéme napojenia. ktorá tvorí neodddeliteľn prílohu tejto zmluvy, pričom Predávajúci potvrdzuje 

a garantuje, že: : 

- transformačná stanica, najmä stanica TR /3.3, má dva 22 kV spínače na zapojenie dvoch 

prichádzajúcich káblov. . . 

- TR 3.3 napája aj iného oberateľa v maxim~ln~ kapacite 300 kW. Je zabezpečené oddelené meranie 
odberu tohto odberateľa umožňujúce odpočítať eho spotrebu od hodnôt nameraných meračmi v RE2. 
- po uzavret! záväzku na MRK 4,6 MW, nebu e umožnené až do zvýšenia v roku 2017 vzhľadom na 
kapacitu pripojenie ďalších odberateľov z v slučky vedúcej na Nehnuteľnosť kupqjúceho. 

i 

2. za účelom zabezpečenia MRK 2 MW v tJrmlne do 1112015 a MRK 4,6 MW v termíne do 2. Q. 
2016 sa kupujúci zavllzuje zrealizovať ~vbu spočívajúcu v úprave jestvujúcej spínacej stanice 
SS0726-67 TM IB.IPZ spredprípravou :tizabezpečenie MRK 6MW a uložení káblov v súlade s 
projektovou dokumentáciou a vyjadreni i príslušných orgánov verejnej správy,-predov§etkým 
VSD, ktoré zabezpečí kupujúci v spolup i so správcom IS priemyselného parku Záborské t. j. 
PREŠOV REAL, s. r. o.. ! 

Realizácia uvedeného zámeru vyvoláva treoo preložky VN vedení s označením V-207 aV
506, pripadne aj V-542 (definitívne stano ené na úrovni etapy prípravy projetkovej dokumentácie 
na základe platného vyjadrenia VSD), s člvajúcej v ich zaústení do spínacej stanice SS0726-67 
TM I B.IPZ (ďalej aj Jen "prelotka VN v dení"), ktorú zrealizuje VSD na náklady mesta Prešov. 
Predpokladané náklady na realizáciu prel tky predstavujú sumu vo výške 20.000,- €. 

[nace' stanice SS0726-67 TM IB.IPZ spredprípravou 
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na zabezpečenie MRK 6MW a uložení ká~lov zrealizuje v celom rozsahu t. j. od zabezpečenia 
projektovej dokumentácie uvedenej v bodel4 a S tohto článku, príslušných vyjadrení a povolení 
dotknutých orgánov verejnej správy až poirealizáciu stavby kupujúci v termíne do 30.09.2015. 
V prípade vzniku prekážok, ktoré neumo~ia kupujúcemu dodržat' stanovený termín a ktoré 
kupujúci nemôže ovplyvniť, sa termín posúra o čas trvania prekážok. za účelom realizácie stavby 
je predávajúci ako vlastník spínacej s~nice SS0726-67 TM IB.IPZ povinný poskytnúť 
kupujúcemu všetku potrebnú súčinnosťr Skolaudovanú nehnutel'nosť odovzdá kupujúci 
protokolárne predávajúcemu do majetku s ľ.ríslušnou dokumentáciou a zdokladovanlm skutočne 
vynaložených nákladov. Vynaložené a zd kladované náklady sa predávajúci zaväzuje uhradiť 
kupujúcemu formou započítania so splátko kúpnej ceny uvedenej v čl. Il. bod. 2 písm. b) tejto 
zmluvy, t.j. 145.000,- EUR (slovom: stoš ridsaťpliťtisíc EUR). Ak náklady presiahnu 145.000,
EUR, bude presahujúca čiastka uhradená redávajúcim kupujúcemu do 90 dni od odovzdania 
skolaudovanej stavby podl'a tohto ods ku. Záväzok predávajúceho uhradiť kupujúcemu 
vynaložené náklady podľa tohto článku trv' aj po ukončení tejto zmluvy odstúpením'. 

4. 	 Kupujúci sa zaväzuje po obstaraní projekto ej dokumentácie uvedenej v bode 2 a 3 tohto článku 
za účelom zabezpečenia MRK 4,6 a 6 M odovzdať projektovú dokumentáciu (ďalej len PD), 
ktorá bude vyhotovená tak, že jednotlivé vby budú rozčlenené na samostatné objekty, tak aby 
sa dalo zabezpečiť stavebné povolenie ~ samostatne na každú stavbu, pričom PD bude 
obsahovať: PD na úpravu splnacej stanice ,uvedenú v bode 2 tohto článku, PD na preložku VN 
vedení uvedenú v bode 2 tohto článku a rD na stavbu "vybudovanie nového VN káblového 
vedenia od elektrickej stanice Prešov II Š áby zaústeného do jednej zo spínacIch staníc IPZ 
Záborské" a to nasledovne: 

a) realizačnú projektovú dOkumentáCiU~'eložky VN vedení (Odsúhlasenú spoločnosťou VSD. 
Uradné overenie projektovej dokum ntácie oprávnenou právnickou osobou v zmysle 
vyhlášky MPSVaR Č. 50812009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci s technickým zariadeniami tlakovými, zdvlhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú t nické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia.) 
b) PD pre územné konanie v lehote= 30.04.2015, PD pre stavebné povolenie a realizáciu 
stavby do jedného mesiaca od vyd . a rozhodnutia o umiestnení stavby "vybudovanie 
nového VN káblového vedenia od ele ckej stanice Prešóv II Šváby zaústeného do jednej 2:0 
splnaclch stanic v IPZ Záborské" 

c) kompletnú projektovú dOkUmentáC~' v piatich vyhotoveniach pre stavebné povolenie 
odsúhlasenú prevádzkovatel'om distrib čnej sústavy pre stavbu "vybudovanie nového VN 
káblového vedenia od elektrickej stani Prešov II Šváby zaústeného do jednej zo spÚlacich 
stanic v IPZ Záborské" v súlade s pož adavkami VSD v zmysle zmluvy o spolupráci, ktorá 
tvorí prllohu tejto zmluvy do 15 dnI od bdržania PD. 

5. 	 Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje odo ať PD pre uskutočnenie stavieb uvedených v bode 4 
tohto článku, ako aj právo na použitie PD . realizácii stavieb a to najneskôr do 30 dni odo dňa 
obdržania PD a pre uskutočnenie stavby cenu najviac do výšky podľa sadzobníka UNIKA, 
vychádzajúc z predpokl~daných nákladov s vby a za predpokladu, že stavby uvedené v bode 4. 
tohto článku bude možné bez podstatný h zmien realizovať na .základe takto zabezpečených 
podkladov, predávajúcemu: , 

- k stavbe "preložka VN vedeni" bližší~ špecifikovanej v bode 2 a 4 tohto článku 
- k stavbe "vybudovanie nového VN ká,·IOvéhO vedenia od elektrickej stanice Prešov II Šváby 
zaústeného do jednej zo spínacích stanl IPZ Záborské" bližšie §pecifikovanej v bode 4 tohto 
článku, 

Tým, že realizácia stavby uvedenej v bode! 4 čl. Xl tejto zmluvy je vyvolaná z dôvodu potreby 
kupujúceho, kupujúci vykonáva plnenie :z.ávlizkov obsiahnutých v bode 2 a 4 a 5 tohto článku 
zmluvy bez nároku na odmenu. 

6. 	 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť maximáln~ súčinnosť l!.ri realizácii stavby "vybudovanie nového 
VN káblového vedenia od elektrickei stanik Prešov n Svábv zaústeného do iednei zo spfnacíchi 
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staníc IPZ Záborské", ktorú zrealizuje VSD ~ zmysle bodu 2 tóhto článku. 
7. 	 Pre pripali, že by v zmysle projektovej doku;nentácie vyhotovenej kupujúcim v súlade s bodom 4. 

tohto článku stavba"vybudovanie nového VN káblového vedenia od elektrickej stanice Prešov II ' 
Šváby zaústeného jednej zo spínacích stajlíc !PZ Záborské" vyvstala potreba vybudovania 
inžinierských sieti na predmete kúpy t. j. iKNC 1428121 o celkovej výmere 60 000 mZ, druh 
pozemku ostatná plocha, ktorá je vytvoreiá odčlenením od pôvodného pozemku evidovaného 
Okresným úradom Prešov, odborom kata trálnyrn, na liste vlastníctva č. 721 ako pozemok 
registra C, p. č. 1428/1 s výmerou 100 299 ,m2, ostatné plochy, na základe Geometrického plánu 
a s tým právo vstupu na zaťažené pozem~za účelom uloženia, údržby, opráv a úprav takýchto 
inžinierskych sietí, súhlasí kupujúci uza 'eť zmluvu o zriadení vecného bremena, potom čo 
Predávajúci predloží porealizačné zameran e vybudovaných inžinierskych sietí a to bezodplatne. 
za týmto účelom uzatvoria zmluvné stran~ bez zbytočného odkladu po výstavbe vedenia a jeho 
geodetickom zameraní zmluvu o bezodPlffil om zriadeni vecného bremena na dobu neurčitú resp. 
uzavrie predmetu zmluvu o zriadeni vecn' o bremena s VSD. Táto dohoda zmluvných strán má 
povahu zmluvy o uzavretí budúcej zml vy. Kupujúci týmto zároveň súhlasi so vstupom 
a vjazdom VSD a ňou poverených osôb na, dotknuté pozemky za účelom výstavby predmetného 
elektrického vedenia. 

8. 	 Kupujúci sa zaväzuje uzatvoriť zmluvu o Pf' pojení do distribučnej sústavy a zmluvu o distribúcii 
elektrickej energie s PREŠOV REAL, s. r. . ako budúcim lokálnym distribútorom elek. energie 
v PP Záborské. Kupujúci bude povinný ,uhradiť pripojovaci poplatok majiteľovi odberného 
miesta PREŠOV REAL, s. r.o., výška kt ' ého bude určená na základe výpočtu stanoveného v 
zmysle platnej Vyhlilky Úradu pre regul iu sieťových odvetvi (d'alej len "ÚRSO"), ktorou sa 
ustanovuje rozsah cenovej regulácie v lektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a 
štruktúra oprávnených nákladov, spôsob u čcnia výšky primeraného zisku a podklady na návrh 
ceny alebo v akomkol'vek inom právnom pise alebo v správnom akte, ktorým sa v budúcnosti 
bude nahrádzať táto vyhláška. Pripojov ci poplatok bude PREŠOV REAL, s. r.o. účtovať 
kupujúcemu v zmysle vyššie uvedených. lúv, ako aj Zmluvy o budOcej zmluve o pripojeni 
uzatvorenej medzi PREŠOV REAL. s.r.o. VSD a to nasledovne: 

Uzatvorením zmluvy o pripojení do istribučnej sústavy v etape 1.1 v term ine 1112015 
s výkonovou požiadavkou 2 MW, pri ~upujOcemu bude vystavená faktúra v lehote 15 dni 
od podpisu zmluvy o pripojeni, ktorá uzatvori na základe žiadosti kupujOceho, ktorú doruči 
spol. PREŠOV REAL, .s.r.o. najnesk do 30.09.2015 a za podmienky zrealizovania stavby 
uvedenej v bode 2 a 3 tohto článku, spI tnosť faktúry je 14 dni od vystavenia . 

. dosť u ku u" o ona' ie M veta .2 vtermine 2. Q. 2016 s výkonovou 
požiadavkou 4,6 MW, t. j. navýšenie 2,6 MW, ktorú doručí spol. PREŠOV REAL, s.r.o. 
najneskôr do 31.05.2016 pričom kup úúcemu bude vystavená faktúra v lehote l S dní.od 
podpisu dodatku k zmluve o pripojení, Iatnosť faktúry je 14 dni od vystavenia. 

• 	 Ziadosťou kupujúceho o navýšenie ve 2. v termíne 2. Q. 2017 s výkonovou požiadavkou 
6 MW, t. j. navýšenie o 1,4 MW, pri kupujúcemu bude pripojovaci poplatok fakturovaný 
do 15 dni odo dňa uskutočnenia pri !ieJ!ia kupujúceho do distribučnej sústavy. Splatnosť 
faktúry bude 14 dni odo dňa vystave ia faktúry. Kupujúci je povinný uhradiť zálohu na 
pripojovaci poplatok vo výške lOz predpokladanej sumy pripojovacieho poplatku, 
PREŠOV REAL, s.r.o. vystaví záloh0 Ú faktúru do 5 dni od podpisu zmluvy o pripojeni do 
distribučnej sústavy medzi PREŠOV L, s.r.o. a VSD za podmienok uvedených v Zmluve 
o uzavretí budúcej zmluvy, ktorá tvo • prílohu tejto kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí túto 
zálohovú faktúru do 14 dni odo dňa jej venia. 

9. 	 Kupujúci sa zaväzuje a berie na vedomi skutočnosť, že záväzky kupujúceho a predávajúceho 
uvedené v tomto článku vznikli z potreby bezpcčenia distribúcie elektrickej energie a navýšenia 
maximálnej rezervovanej kapacity pre kupujúceho. S cieľom naplnenia účelu a dodržania 
dohodnutých termínov sa zmluvné stran zaväzujú úzko spolupracovať a vytvoriť tak pracovný 
tim zložený zn zástupcov kupujúceho, vajúceho a PREŠOV REAL, s. r. o., ktorí budú 
úzko spolupracovať s VSD až do skola dovania stavby "vybudovanie nového VN káblového 
vedenia od elektrickej stanice Prešov II váby zaústeného do jednej zo spínacích stan ic !PZ 
Záborské" a stavieb s tým súvisiacich. 
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10. 	 Vprípade, že kupujúci zavinene nesplnj záväzky uvedené v čl. xi tejto zmluvy, ktorých 
dôsledkom bude nesplnenie záväzkov mdta Prešov voči VSD. znMa kupujúci skutočnú škodu, 
ktorú si uplatní VSD voči predávajúcemu ~ko aj skutočnú škodu, ktorá vznikne predávajúcemu. 
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ao strany kupujúceho v zmysle čl. VII. bod lc) tejto 
zmluvy, znáša kupujúci všetky vynalo -é a preukázané náklady a skutočné škody vzniknuté 
v súvislosti s realizáciou požiadavky kup 'úceho zabezpečiť elektrickú energiu s požadovanou 
MRK, ktorú predávajúci zabezpečuje s ôsobom uzatvorenia zmluvy o spolupráci s VSD .• 
z ktorej vyplývajú pre Mesto Prešov záv y a sankcie, vzhľadom na to že stavba H vybudovanie 
nového VN káblového vedenia od elektri ej staníce Prešov II Šváby zaústeného do jednej zo 
spínacích staníc !PZ Záborské", ktorú lizuje VSD na vlastné náklady je finančne náročnou 
investičnou akciou. Predávajúci je oprávn~ný na náhradu skutočnej škody. 

J1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť pripojovac~.piatok za MRK 6 MW v etapách uvedených v bode 
8 tohto článku. v prípade odstúpenia kúpnej zmluvy zo strany kupujííceho, zaplatený 
pripojovaci poplatok prepadá v prospec spol. PREŠOV REAL, s. r. o., ktorá je viazaná 
zmluvou o budúcej zmluve o pripojení VSD o budúcom pripojeni a úhrade pripojovacieho 
poplatku. 

12. 	 Úpravy v spínacích staniciach UVedený~ v bode 2 tohto článku budú realizované tak, aby 
kupujúci bol priamo napojený na rozvod spínacej stanice SS0726-61 TM I B.lPZ. Na tento 
kábelový prívod nebude napojený žiadn iný odberateľ. Ako záloha bude slúžiť existujúce 
vedenie VN, ktoré prechádza trafOstani~i 2.1.,3.2. a 3.3., na ktoré bude umožnené napojiť sa 
budúcim odberateľom. V prípade pom y na vedení VN, ktoré v tomto prípade slúži ako 
záloha, bude ako záloha pre toto vedenie s úžiť kábelový prívod určený pre kupujúceho. 

ČI'< 

Rie§ .ie sporov 
I. VlIetky spory vzniknuté z tejto Kúpnej zml budú s konečnou platnosťou vyriešené príslušným 

súdom Slovenskej republiky. 

ustanovenia 

I. 	 Túto Kúpnu zmluvu možno meniť alebo Iňať výlučne len písomnými dodatkami, ktoré sú 
výsledkom dohody oboch Zmluvných inak sú zmeny I doplnky neplatné. 

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení tejto Ipnej zmluvy stane neplatným, nezákonným alebo 
nevymáhateľuým v akomkoľvek ohľade, Iyvnf platnosť ostatných ustanoveni a v takom 
prípade budú Zmluvné strany konať v d j viere, aby sa dohodli na nahredení predmetoého 
ustanovenia alebo na inom prlsJulInom úko ktorého účelom bude realizácia zámeru Zmluvných 
strán tak, ako je vyjadrený v tejto Kúpnej 

2. 	 Táto zmluva je vyhotovená a slovenskom ~ v anglickom jazyku. V prípade nezrovnalosti medzi 
jazykovými verziami je rozhodujííea slovedská verzia. 

3. Táto Kúpna zmluva je uzatvorená v šiesti, (6) vyhotoveniach, pričom každá Zmluvná strana si 
poneehá po dvoch (2) VYhotoveniach a (2) vyhotovenia budú použité pre účely povolenia 
vkladu vlastnici:eho práva a iných zmluvn! práv v prospech Kupujúceho podľa tejto Kúpnej 
zmluvy. 

4. Obe Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sl túto Kúpnu zmluvu preč/taIi, že plne zodpovedá ich 
vôli a že ju neuzavreli v núdzi ani za nápadpe nevýhodných podmienok. 
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5. Táto Kúpn~ zmluva nadobúda platnost' dňol\1 jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto 
Kúpna zmluva ako povinne zverejňovaná :pnluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po 
zverejní Kúpnej zmluvy. Vecno-právne ú~inky prevodu vlastníckeho práva k Nehnutel'nosti 
nastávajú právoplatnosťou povolenia vklaflu vlastníckeho práva k Nehnutel'nosti vydaného 
príslušným Okresným úradom, odborom kat4strálnym. 

V Prešove dň. .. .................... . 


Predávajúci:. .. ............................. .. 
Mesto Prešov zast. Ing. Andreou Turčanovou 

primátorom mesta 

·, .KUPUJUCI : ................................. 


Prílohy Kúpnej zmluvy .

I. 	 Geomelrický plán č. 1/2015 zo dňa 3o.d1.2015 vypracovaný Štefanom Vargom Geodetické 
Práce, B. N!mcovej 12, 080 02 Prešov, iktorý je so sídlom IČO:, ktorý je overený ktorý je 
overený autorizovaným geodetom ~'úradne potvrdený Okresným úredom Prešov, 
katastrálnym odborom zo dňa 3.2.2015 d Č. GI-141/2015 

2. 	 Schválené uznesenie Mestského zastupit I'stva mesta Prešov č.............. zo dňa ................. 

3. 	 Záväzný text Servisnej zmluvy , 
4. 	 Mapa územia s vyznačením bodov pripojenia na inžinierske siete 
5. 	 Schéma napojenia I 
6. 	 Side letter - výsledky analýzy pôdy I 
7. 	 Zmluva o spolupráci I 

8. 	 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy I 
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Purchase Agreement á1d Agrement on Real Rights 

concluded according to the provisions of Article 588 et seq. ofAct No. 4011964 CoII. the Civil Code, 


as ~mended 


by and between the following Contracting Parties: 


; SelIer nad obliged from the real rights: 
I 	 . . 

Mesto Prešov 

Hlavná 13, 080 Ol Prešov 

Reg. No. (IČO): 321 646 

Represented by: Ing. Andrea Turčanová, the Ma~or of the town 

Bank DetaiIs: ČSOB, a. s. pobočka Prešov i 

!BAN: SK 12 1500 0000 0040 0854 9214 . 

SWIFT: CEKOSKBX 


(Hereinalkr referred to as the "Seller") 
and 

Buyer and entitled for the real rights: 

Draka Comteq Slovakia s. r. o. 

Strojnícka 1, Prešov 080 Ol, Slovakia 

Reg. No. (IČO): 36362654 

Registration: CR DC Prešov, Scetion Sro, Inserti~n No. 11616fP 


Represented by: Ing. Erich Š~efanský, the Executive 

Anton Obermeyer, ,e Executive 


(Hereinalkr referred to as the "Buyer") I 


(Hereinalkr referred jointly to as the "Contract~g Parties" or individually "Contraet~Dg Party") 

On the day, month and year stated herein, thd Contracting Parties concluded tbe present Purchase 
Agreement. 

A UdeL 
ub'eet ofP rehase A reement 

l. 	 The Seller dec1ares it is the exclusive and: unlimited owner of the real property situated in the 
cadastral area Záborské, municipality Záool'llké, Pr~ov district: 
- land plot of register C no. 1428121, a total area of60.000 m2

, type of land Other areas, 
which is formed as a result of separation m the original land situated in the cadastral area 
Záborské, municipality Záborské, Prešov d trict and registered by the District Authority Prešov, 
the Cadastral Unit, in Ownership Certifica No. 121 as land ofC register, parcel index 1428/1 of 
the area of 100 299 m2, other areas, o the basis of GeometricaI Plan No. 1120 l Sdated 
30.01.2015 prepared byštefan Varga Geod ické práce, B. Némcovej 12,08005 Prešov, which is 
audited by an authorized land surveyor and . fficially certified by tbe District Authority Prešov, the 
Cadastral Unit, dated 03.02.2015, reg. N~ 01-14112015 (hereinalkr referred to as the "Real 
Property" and "Gilometrical Plan"), liCh constitutes an integral part of this Purchase 
Agreement 

2. 	 The Parties confirm that the parcel co ituting the Real Property was formed as a result of 
separation from the parcel of "C" register, .umber 1428/1, type of land: other areas, registered in 
Ownership Certificate No. 121, administere~ by the District Authority Prešov, the Cadastral Unit, 
for the cadastral area Záborské, municipalí Záborské, Prešov district, the area of 100 299 m2. 
The remaining part of this parcel which sha I be kept in the Seller's ownership shall be hereinafter 
referred to as the "RemaID"'i""no...:cP.=a"'re::e:::..I".:.._+_______~_________:_--' 
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3. 	 The Seller hereby sells the Real Property s~ified in Art. L par. I hereof, which the Suyer shall . 
acquire into its exclusive ownership for the a~reed purchase price stated in Art. n. hereof. 

4. 	 The Real Estate shall be transfered for the p4rpose of investment intent of the Suyer consisting of 
construction and operation of a production ~lant for production of data cables; being a case of 
special cOllsideration by means of Act No~ 13811991ColL regarding benefitsof the region and 
creation of new jobs. 

A icle U. 

PUl'Chase P ce and Pa ment 


I. 	 By signing the present Purchase Agreement< the Parties acknowledge that the purchase price for 
the Real Property is 29,' EUR per m', whi~h is in total 1.740.000 EUR (in words: one million 
sevenhundredfourty thousands euros) for the area of 60.000 m' 
(hereinafter referred to as the "Purcltase Pri$e"). 

2. 	 The Purchase Price shall be pak! as foIlows: 
a} I 595 000 EUR to the account~f the Seller specified in the head of this agreement 

within 30 days from the date of ffectiveness of this agreement 
b} 	 145000 EUR will be paid by a et-off against the price of the real estate specified in 

Art. XI of this agreement within :30 days from the day of a protocoiar hand-over of the 
construction stipulated in art. :lfI sec. 3 of this agreement, but until 15.12.2015 at 
latesl. Eventual difference will be paid to the contracting party within 30 days from 
the date ofthe set-off. i 

3. 	 If the Suyer is in default with payment o~e Purchase Price specified in sec. 2 letter a) of this 
Article. the Buyer shall pay late payment' eres! to the Seller amounting to 5 percentage points 
higher than the basic interest raté ofthe Eu pean Central Bank valid as of the first day of Suyer's 
default of the outstanding Purchase Price annum. The failure to pay the Purcbase Price within 
the agreed period shall be treated as a funda . ental breach of the Buyer's obligation. 

4. 	 The failure to meet Purchaser's obligation ~pecified in Art. II. see. 2 letter a} shall be the reason 
for withdrawal from the Purchase Agreerrlent by the Seliec. The Seller is entitled to charge 
a contractual penalty to the Buyer amountin~to 5 % of the Purchase Price. The Suyer is liable for 

oo, "'- ;,fi.'" oo .."'''' by b"''''1 ,.... '...'ob'........ 


A:t:lem. 	 . 
Acouisition ofOwne hip Right to Real Property 

, 

The Suyer shall acquire the ownernhip rif to the Real Property on the day of validity of the 
decision by the Cadastral Unit of the Di . ct Authority in Prešov to approve the entering of 
record of the ownership right into the Land egister to the benefrt ofthe Buyer. 

I 
2. 	 The Parties agree that the motion to record ~e ownership rigbt to the Real Property to the benefit 

of the Suyer (hereinafter referred to as th~ "Motion") including motion for express procedure 
must be filed by the Seliec to the competent Land Registry within 3 days of crediting the Purchase 
Price specified in see. 2 letter a) to the sell*.r, s account. 

3. 	 The Seller and the Buyer agree that all ad inistrative fees a5S0Ciated with filing the Motion to 
record the ownership right shall be bome by the Suyer. 

4. 	 The Seller and the Suyer undertake to proride mutual cooperation aimed at taking all measures 
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required to ensure the registration ofihe Bľyer's ownership right to the Real Property into the 
Land Register, i.e. to remove any and a~ possible deficlencies in the Motion or to make 
corrections in the form of appendix to this P*chase Agreement or of amendments to this Purchase 
Agreement, etc., however, only for the purpose of correcting I eliminating formal errors of the 
Purchase Agreement without changing its s~bject-matter/. For such purpose the Parties undertake 
to participate in the cadastraI proceeding or :!end their authorized representative to the proceeding. 
If, for one reason or another, the acqUisitiolof ownership by the Buyer is delayed for more than 
30 days after the payment of the purchase rice specified in sec. 2 letter a) of this agreement is 
made for reasons not attributable to the Buy r, the Buyer is entitled to withdraw from the contract 
by means of written notice, without the need!to send a prior notification. 

I 
! 

A~icle lY. 
Real Property ~nd()ver and Takoover 

l. 	 The Seller shall hand over the Real PropertlY to the Buyer and the Buyer shall take over the Real 
Property from the Seller in the form of Jritten takeover protocoI, signed by both Contracting 
Parties and drawn up within 5 days of the dľ of delivery of the decision of the District Authority 
Presov On registration of the owuership in avour of the Buyer according to Art. III hereof. The 
Seller shall also declare in the takeover pro col, or, as the case may be, in a specific protocoi that 
the Buyer's obligation to pay the the purch eprice specified in see. 2 letter a) of this agreement 
has been fulfilled. ! 

I 

A~tiCle V. 
Rights ahd Obligations 

\. 	 The Seller and the Buyer represent that thJrisk of damage to and accidental deterioration of the 
Real Property condition shall pass from the'f,eller to the Buyer by the acquisition of the ownership 
of Real Property according to Article III. heteof. 

2...	The Buyer undertakes to conclude a serv~'Contract with the Seller or with an authorized entity 
owned solely by the Seller (and which iden fication details shaIl be announced by the Seller to the 
Buyer in writing) which contract shall e re due administration corresponding to international 
standards for industrial parlcs within 6 mot1ths of the dale of entry into force of this Agreement. 
Binding text of the Service Contact is attac~to this Agreement as its Annex. 

3. 	 The Contracting Parties agree that if th Buyer's construction and investment plan is not 
completed on the Real Property, and the Bu er wishes to seU the Real Property to a third party, the 
Buyer is obliged to offer the Real Prop in writing preferentially to the Seller, at a price 
amou.nting to 1.740.000,- € • If the Seller ~ils to exercise its pre-emptive right to the purchase of 
Real Property within 60 days of the date f delivery of written offer from the Buyer, the Seller's 
pre~mptive right shall extinguish, and th. Buyer is entitled to sell the Real Property to a third 
party. 

I 
ArtJCleVL 

Representations ~nd Warrnnties ofParties 

I. 	 The Buyer hereby: Ii 
a. 	 Represents and warrants that it is a cj>mpany duly organized and existing according to the 

legislation val id on the EU territory, in:possesion of all powers and authorizations required for 
mak ing this Purchase Agreement and fiI'r the performance of obligations arising out of it; 

b. 	 Represents and warrants that it took a necessary steps according to the Slovak law aimed at 
approving or acquiring an authorizatiol) required for making this Purchase Agreement, 
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c. 	 Represents that it will make necessaIy ~fforts to implement the construction and investment i 

plan consisting in the construction and operation of a manufacturillg plant, 

d. 	 Shall implement a construction and iľvestment plan consisting in the construction and 
operation of a manufacturing plant dea ing with the production of cables according to the 
investment plan, within two years at the atest of the date of enl!)' into force of the acquisition 
of Ihe ownership as per Ihis Agreement. i 

i 

e. 	 Shall preserve the purpose of the releVa4t Real Property according Io the approved resolution 
of Ihe Municipal Execulive Board in Pre~ov No ............ (sale), a developed manufacturing plant 
for a minimum period of 5 years, "Tich shall start upon the final inspection of the 
manufacturing plant, i 

f. 	 Represents to create one hundred new jots for the citizens of Prešov and in its vicinity 

g. 	 Represents and warrants that they shall rY the Purchase Price on the conditions specified in 
Art. II hereof. , 

h. 	 Represents and warrants, that they shall ~ullfil the conditions stipulated in Art. XI in the time 
term inc1uded therein I 

i 

2. 	 The Se ller hereby represents and warrants th,t: 
i 

a. 	 The Municipal Executive Board in Pr<lšov adopted the resolutionno. .:;.,.;; .... :.:.:)iri;;.L...; 
adopling the sale of Real Property to th~ Buyer as an exceptional case, which constitutes an 
inlegral part of Ihis Purchase Agreemenl~ , 

b. 	 The Seller is fully entitled Io dispose of the Real Property without any limitations and transfer 
the ownership right in its entirety an,tI scope to the Buyer according to this Purchase 
Agreemen~ 

c. 	 The Seller is the exclusive and unlimite4 owner of the Real Property. The Sener acquired the 
ownership right duly in a manner complying with the system of law of the Slovak Republic on 
the basis ofvalid legal regulations, , 

d. 	 The acquisition documents based on Jhich the ownership right to the Real Property was 
transferred did not contain any provisiOlt contradicting to, disputing or circumventing the law, 
generally binding legal reguIations or ;"y other regulations, or which would be contra!)' to 
accepted principles of morality, 

e. 	 The use of the Real Property by the Sell r is and has been good-natured in the long term, and 
in all essential respects in accordance ith the relevant legal regulations and deoisions of 
administrative bodies, 

f. 	 The Real Property is directly connected o public road, which means that the Real Property is 
accessible from public road no. IIII06 O ll. The Real Property is also accessible through 
service roads on foot and by motor veh les, through roads outside the area, roads within the 
area, service roads and pavements in owned by the Seller. The Seliec undertakes not to 
execute any action that would prevent actually or legally the Buyer from entry to, passing 
through or driving to the Real Property., e Buyer is entitled to lISe the relevant roads free of 
charge besides payment for common sľrvice of the roads, which is subject to the Service 
agreement. The Buyer undertakes to d over free of charge newly built service roads I 
entries - links I within the !PZ Zábors ' limited by the entry gateslfences of the area of the 
Buyer to the town for the purpose of su sequent routine maintenance of such entries I linksl, 
which entries Ilinksl will be situated on he real estates owned by the Se ller, 

g. 	 No charges are attached to the Real Pro erty; the Real Property is not charged with any right 
of lien, easements, any restrictions resu ting from other rights to use the Real Property, pre
emDtive rililit or with anv rililit result nl/: from anv Drecontract. or with any other rililits, 
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· 	authorizations or claims of any nature to ~e benefit of any persons, regard less of whether such 
rights or facts are recorded in any form bf the Land Registry. The Seller undertakes to provide 
the Buyer with all support and assistamje needed for fullfilling the purpose of building and 
operating the manufacturing plant. . 

h. 	 The Se ller represents that before permission to enter a record of ownership right into the Land 
Register to the benefit of the Buyer, no! easements, rights of lien, pre-emptive rights or any 
other third party rights to the Real Pn:jperty will be created, and with respect to the Real 
Property no contracts have been I will hP concluded the subject of which would be any right 
directly or indirectly related to the tran~ferred Real Property (e.g., a purchase agreement, a 
deed of donation, a precontract, a loan ~tract, areplacement contract, a lease contract, any 
contract by which the Real Property is ľ.become a non-cash contribution into the registered 
capital ofa legal entity, etc.) save for the;right stipulated in Art. XI hereof. 

i. 	 The Seller declares that on the border :of the Real Estate or close to the Real Estate the 
following utility lines and mains are siluated - cold water distribution line (with maximum 
flow capacity ofQm IO 115 and paramettes DN/ID 200, PN IO), sewer connections for outlet 
of sanitary sewage (with maximum flot capacity of Qs 10-25 lis and parametres from DN 
300 to DN 600 mm) and rain water (Dlf 400, maximum allowed amount of the outlet of rain 
water is Qm = 380 lis) , gas connectio~ (with available capacity of 600 m3lhour at pressure 
0,3 Mpa, and parametres PE 100, SO*'7,6), and HY connection which is closely specified 
in Art. XI hereof (hereinafter referr to as the "Utility Lines"), to which lines the Buyer 
shall build on own costs connections the construction(s) to be built on the Real Estate 
within the scope of the intent of the Buyer. A plan of the area with the connection points of the 
utility lines is attached to this Agre~'t as its inseparable part. The Seller undertakes to 
enable the Buyer to connect, free of c rge, new connections of the Buyer to Utility Lines 
situated on the border of the Real . e or close to the Real Estate except for payments 
related to the contracts on connections. ! 

j. 	The Seliec undertakes to lUTange that tlf Buyer will have delivery of electricity in maximum 
reserved capacity of 6 MW Io its di~ according to Art. XI of this agreement and in line 
with conditions and schedule as agnjed in separate Contract on Cooperation concluded 
between the Seller and VýChodOSlover' ká distribučná, a.s., and Future Contract concluded 
between Východoslovenská distribučn a.s. and PREŠOV REAL, s.r.o., which contraets is 
attached to this agreement. . 

k. 	 The Seller declares it has not receive4 any written notice of environmental agency or any 
other authority with respect Io any acti'lity performed on the property in the sense of being in 
violation of any environmentallaw; is ~mitted to deliver the land free of any material s and 
waste, and of any other existing enviro~mental issue; 

l. 	 The Buyer will be waived by any kind pf responsibility for any Iiabilities, potential damage or 
losses that it may suffer, including ex!jenses, additional costs incurred or penalties related to 
environmental issues (defined herein I\s contamination of soil and/or groundwater being so 
considered by the Slovak law and l' law of EU), that refers to the period prior to the 
signature ofthe sales contmet; 

m. The Seller will indemnify for and ho d the Buyer harrnless against the said environmental 
liabiJities or losses, including any clean-up and remediation activities that would prove 
necessary for the soil and/or groundw'-ter on the basis of the results of an independent third 
party commissioned by the Buyer within a defined limeframe and if such costs arise, the Seller 
undertakes to bear them to the full eXjtent. The Buyer has commissioned independent third 
parties and sbared with Seller the ana~sis made by them for the soil and/or groundwater, and 
Seller agrees with such conclusions. e costs of analysis by a third party comissioned by the 
Buyer shall be bome by Buyer. The S ,lee is further entitled to check the results ofanalysis by 
another independent third party. Side ~r including the outcomes of the analysis of the soi! 
and groundwater sh all be enclosed as nex to this agreement. 

n. 	 The Buyer is not subject to any litigat on or judicial or administratíve proceedings, involving 
claims for damages, penalties or oth~r potential liabilities concerning environmental issues 
related to the property, 

o. 	 The Buyer will not be he Id responsibl~ for any future claims (from third parties) for damages, 
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penalties or other pOtential liabiiitTes th*t refer to activities and/or incidents and/or violations I 
affecting environmental issues and rel:tted to the period prior to the take-over of the Real 
Estate by the Buyer. In case the Buyer will be obliged to fulfil! such claims of third parties or 
state, the Seller undertakes tu compensa1le such claims to the full extenl 

Aliicle VII. 

Breach of Performance and Wlthd rawal from reement 


I. 	 The Buyer is entitled to withdraw from t~'s Purchase Agreement with effect as of the date of 
delivery of notice of termination to the Sell r along with documents demonstrating facts creating 
the withdrawal only upon prior written noti and providing an adequate period for the removal of 
deficiencies (not shorter than 30 days): : 
a. 	 Ifany of the Seller's representations or ~nties or undertakings contained herein is proved 

to be false, inaccurate or incomplete, unteal or unfeasible by a reason atributable to the side of 
Se ller; : 

b. 	 In the event of existence of any rights lof lien, real rights except of real rights stipulated in 
Article XI of this agreement, pre-en\ptive rights or other charges, any ongoing legal, 
administrative, criminal proceedings anlllor disputes of any nature, or any seal, registered or 
not registered and relating to the Real: Property, and provided that the Seller has failed to 
remove such a deficiency even desPi~'an additional period (max. 30 days), which was 
provided by the Buyer, and/or which y restrict the Buyer's ownership right to the Real 
Property, and/or the Buyer must pay an paymentslsums or make every endeavour to remedy 
the same; I 

c. 	 In case the Buyer does not obtain land ~'ecision or construction permission necessary to built 
and operate the manufacturing plant or the intent of the Buyer to build and operate 
a manufacturing plant will not be P ible according to outcomes of the process of 
Environmental issues assesment (EIA)~ 

d. 	 In case the representations or warranti or undertakings contained in Art. VII see .. 2 letter. i) 
of this agrement prove to be false, inacc rate or incomplete, unreal or unfeasible 

e. 	 According to Art. III see. 4 of this agree, ent 

2. 	 The Seller is entitled to withdraw from t~ Purchase Agreement with effect as of the date of 
delivery of notice of termination to the Bu r along with documents demonstrating facts creating 
the withdrawal only upon prior written noti and providing an adequate period for the rcmoval of 
deficiencies (not shorter than 30 days): ' 
a. If the condition stated in Art. VI par. l d) hereof is not fulfilled within the determined period. 

b. If the condition stated in Art VI par. I e) ihereof is not fulfilled 

c. If the Buyer's representation or warranty pr undertakings contained in this Purchase Agreement 
proves to be false, inaccurate or incomplet~, umeal or unfeasible, by a reason atributable to the 
side of Buyer. 

d. ;, =0 ."hoobU...;~of.o B"y~i..fulfill" ."""U,. " "" XL of•• """"'''' 

3. 	 In the event ofwithdrawal from this Purcluise Agreement as per Art. VU par. 2 a), the Seller has 
a right to contractual penalty amounting lb the price for the lease of the object of pUl'chase 
according to determined generally binding ~I rcgulations, for each day of the date of entry into 
force of this Agreement until the object ofprrchase is transferred back to the town; the contractual 
penalty shall be paid in parts within 15 dayP of the calendar month following the calendar month 
in which the COl1~ilions for the claim have been fulfilled, in other cases stipulted in Art. VII see. 
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2 of this agreement the Buyer is obliged Io ~ay 5% of the Purchase Price. This shall not affect the. 
provisions relating to the withdrawal from the Purchase Agreement by the Seller in the event of 
failure to pay the purchase price as per Artf II. par. 4 and Art. XI hereof. The Seller's right for· 
damages to the fu II extent shall remain unafJl:cted. 

4. 	 In the evenl of withdrawal from Ihis Purc~ase Agreement, the Se\ler is obliged to refund the 
Purchase Price to the Buyer, less the Seller'~ potential receivables for a contractual penalty arising 
out of this Agreement against the Buyer il) the form of unilateral set-off. within IO days from 
transferring the ownership right to Ihe object of purchase by Ihe Buyer back Io the Seller. 

I 
5. 	 Should the warranties, representations and uhdertakings ofthe Seller according to Art. vr see. 2 of 

this Purchase Agrement prove to be false o~ should they be violated by the Seller, the Buyer shall 
have besides the right to withdraw from tlie agreement also the right for contractual penalty in 
amount of 5 % from the Purchase Price. The Buyeľ's right for damages Io the full exlent shall 
remain unaffected. ! 

I 

6. 	 In case of withdrawal. the Buyer is obliged ito reinstate the object of purchase.. In case the cause 
of tenninationlcancelation of this agreema:·is on the side of the Buyer, the Buyer undertakes to 
remove the constructions or their parts fo the Real Estate, unless the Contracting Parties agree 
otherwise in writing. In case the cause of inationlcancelation is on the side of the Seller, the 
Seller js obliged to pay to the Buyer the ~roved costs arisen in relation Io the construction or 
reinstalation of the buildings/constructionj· or their parts, unless the Contracting Parties agree 
otherwise in writing. 

7. 	 If the representations stated in Art. VL par.: l hereof are not performed by the Buyer, the Seller is 
entitled to decide wbether it will withdraw' from the Purchase Agreement. If the Seller does not 
withdraw within 60 days from the ViOlatitOf the agreement, the Seller's right to withdraw will 
cease but contractual penalty in the cases s ted in Art. VII. par. 2 hereof and amounting to 5% of 
the Purchase Price, and in Art. IL par. 4 he f 5 % of the Purchase Price, shall not extinguish. 

! 

8. 	 The Municipal Executive Board in preAOV~hall decide on the withdrawal from the Agreement by 
the Seller according to a Generally Bindin Directive of the Town of Prdov No. 9/20 II, laying 
down the Principles for Management and sposaI of Preoov Property, as amended. 

! 

9. 	 The Parties agree that the contractual pen~lty shall be due each time within 60 days of the date 
when the conditions for the creation of the light to its payment were fulfilled. 

IO. 	 In case of withdrawal form this agreement py either contracting party, the contracting parties shall 
be obliged to settle their the rights and oblif:tions stipulated in Art. XI by a separate agreement in 
a manner that would minimise the damage rfeither contracting party. 

ll. hl 9Mepfwithrlrawal according to"the..~~n stipulated inJ\rtvHsec,1 letter o) of the Purchase 
. CpIÍ~t, $~..au~r~halllJ,ear Pt~ r~! ~t<(qani~íjtíi.eni~i-ge!ls), ~iC'Úlri~st6Jh~$el ier. 

i 
, 

A~clevm. 
OtherArrangements 

I. The rights and obligations regulated herciin shall be binding on the legal successors of both 
. 	 P . IContractlOg artles. 	 ; 

2. 	 Any and all communication related to thi~ Purchase Agreement must be in writing, compiled and 
de\ivered in person, by mail or courier to ~e address of the other Party hereof as specified in the 
head ing hereof. Any and all communicltion according to this Purchase Agreement sha!l be 
deemed to have been delivered at the' moment of delivery or upan unauthorized refused 

'----'--'-=. 	 ! - 
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acceptance. Unless explicitly agreed otherwise, communication shall be delivered to addresses l 

stated in the heading hereof. ' 

Article IX. 

Creati9D of p're-Emptive Right 


l. The Contracting Parties agree that in the eve ' that the Seller intends to alienate at least any part of 
new parcel no. 142811, total area 006.515 ml, type ofland Other areas, 
which is fonned as a result of separation fro the original land registered by the District Authority 
Prešov, the Cadastral Unit, in Ownership rtificate No. 721 as land of C register, parcel index 
1428/1 of the area of 100 299 m2, other are , on the basis of Geometricai Plan No. 1/2015 dated 
30.01.2015 prepared by Stefan Varga Good ické práce, B. N~mcovej 12,08005 Prešov, which is 
audited by an authorized land surveyor and fficially certified by the District Authority Prešov, the 
Cadastral Unit, dated 03.02.2015, reg. No. 1-14112015, which constitutes an integral part of this 
Purchase Agreement, to a third party, the B yer shall have a pre-emptive right to this KNC parcel 
for a limited period of time until 31.12.2018 for the purchase price amounting to 29 EUR per m2. 
The parties agree to establish this pre-empti'1e right free ofcharge as a right in rem in favour of the 
Buyer, i.e. Draka Comteq Slovakia s.r.o.j Strojnícka 7, Prešov 080 Ol, IČO: 36362654 (in 
personam). ! 

2. Not later than 30 days before the planned ali~nation, the Seller shall deli ver a wrillen notice to the 
Buyer of planned alienation. If the Buyer d4livers a wrillen notice to the Seller within 15 days of 
delivery ofsuch a notice, containing the de<ilaration of will to exercise the pre-emptive right - Le. 
its will to purchase the pareel No. 1428/1 'NC with area of 36.575 m2 (or any part thereof) and 
pay the agreed puréhase price for the parc I, the Seller is obliged to sell the parcel (or any part 
thereof) to the Buyer. 1
 

Creatio~ of Easemenls 

l. 	 i ht to Coon o an se Utili ains 
In the event of any need to implement investment plan, by signature hereof the Contracting 
Parties undertake to make a contract t grant an easement, whereas the Buyer shall subrnit 
post-implementation bearings of utility ines developed (sewer connections, water distribution 
system, oudet of rain water and sanitary sewage, HV and LV mains, gas connection and other 
utility lines), which they are obliged to puild not later than two years of the date of entry into 
force of this Agreement. Future easeme Is shaU be created in rem to the benefit of the present 
and each future owner of Real (as the future beneficiary under the easement), 
consisting in the right to develap and u e utility lines and to eneter the repsective parcels for 
maintenance, servise or adjustments of e utility lines situated on the lots of land owned by 
the Seller (as the future person obliga under the easement), namely on lots ofland KNC 
1425, with area of 13.825 m2, type ofland: built up areas and courtyards, KNC 1421 with 
area of 30.029 m2, type of land: bailt p areas and courtyards and newly measured lotsd of 
land KNC 142811, KNC 1428120. hieh have been established by Geometrie Plan 
(hereinafter referred to as the Serving d) neighbouring the lot of land KNC 1428/1 (with 
area of60.000 m2, Other areas), whidt!las been established by Geometrie plan. 
Beyond that, the Seller undertakes toprovide the Buyer all neeessary cooperation, and jf 
necessary conclude agreement(s), whic4 will be necessary for the constructÍon of utility lines 
and mains mentioned above. i 

The Buyer (as the future beneficiaryuo4er the easement) undertakes to submit to the Seller (as 
the future person obligated under the Cl!SCment), within 60 days of official certification of the 
Geometrical Plan prepared within 30 pays of the completion of utility lines, the relevant 
Geometricai Plan for makinlt a contract to I!rRl1t an easement and for making an entrv of the 
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i contract in the Land Register, free of cijarge and for an indefinite period, only provided that 
the Buyer does not decide to transfer tht completed development of utility lines into Seller's 
ownership 

2. 	 Rigbt of entry, access, passing by feet ~nd by motor vehicles 

The-Seller hereby establishes free of chju.ge to the new created lot of land No. 1428/20, with 
area of 3724 m2, type of land Other arCfiS (which is formed as a result of separation from the 
original land situated in the cadastral area Záborské, municipality Záborské, Prešov district 
and registered by the Oistrict AuthoritylPrešov, the Cadastral Unit, in Ownership Certificate 
No. 72 I as land of C register, parcel in cx 142811 of the area of 100 299 m2, other areas, on 
the basis of Geomctrical Plan No. I 015 dated 30.01.2015 prepared by Štefan Varga 
Geodetické práce, B. Nemcovej 12, 08 05 Prešov, which is audited by an authorized land 
surveyor and officially certified by the! Oistrict Authority Prešov, the Cadastral Unit, dated 
03.02.2015, reg. No. GI-141/2015) an ~ement, which subject is the right to enler, to access, 
to pass through by feet and by motor ve icles the serving plot free of charge and for indefinite 
period of time in favour of current and any future owner of the land plot No. 1428/21, with 
area of 60 000m2, type of land: other ,areas (which is formed as a result of separation from 
the original land situated in the cadastral area Záborské, municipality Záborské, Prešov district 
and registered by the Oistrict Autbority Prešov, the Cadastral Unit, in Ownership Certificate 
No. 72 I as land of C register, parcel in*ex 1428/1 of the area of 100 299 m2, other areas, on 
tbe basis of Geometrical Plan No. l 015 dated 30.01.2015 prepared by Štefan Varga 
Geodetické práce, B. Nemcovej 12, 08 05 Prešov, which is audited by an autborized land 
surveyor and officially certified by th~ Oistrict Authority Prešov, the cadastral Unit, dated 
03.02.2015, reg. No. GI-14112015). ! 

Providinl! oCReQuri 	 adtv oCPower Input 

- I. 	The Seller undertakes in accordance with ani agreement concluded between the City of Prešov and 
Východoslovenská distribučná, a. s.,(here~'after referred to as "VSOU) (being attached to this 
agreement) to provide to tbe Buyer electr city with a maximum reserved capacity (hereinafter 
referred to as ,,MRC") of the power input in line with tbe requirement of the Buyer under the 
following terms: . 

a) 	 in tbe first stage untH 1112015 "fith an input requirement of2 MW, 

h) 	 in the second stage until2. Q. 2~16 witb an input requirement of 4,6 MW, 

I 
c) 	 in tbe tbird stage until2. Q. 2q17 witb an input requirement of 6 MW, by means of 

execution of a collstruction "C~struction of a new HY cable line from electric station 
Prešov II Šváby mouthing into pne of tbe switching stations in !PZ Záborské", which 
will be exccuted by VSO. I 

, 
The result of the undertaking of the Seller shall be connection oftbe Real Estate of the Buyer in 

a manner descrihed in a Connection scheme • which is attched to tbis agreement as its insepaqrahle 

part, whereby the Seller declares and warrjties that: 

- transform ing station, and specifi ly TR 3.3, contains two 22 kV switches for the 
termination of the two incomingcabl~s. 

, 
TR 	3.3 is feeding also anotber co,sumer for a max capacity of 300 kW. There is an 
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independent measuring for consumpUonof this consumer that enables deduction of its 
consumption from the numbers measuted in RE2 

Ollce subscribed the power engageme!lt of MRC 4,6 MW, no other users will be added to 
the loop pertaining to the Real Estale, \lp Io Ihe upgrade of20l7, due to capacity reasons. 

2. 	 In order to provide 2 MW MRC until 11/20 I ~ and 4,6 MW MRC until 2. Q. 2016, the Suyer 
undertakes to execute a conslruction cOllSisti~g ofadjustment ofthe existing switching station 

SS0726-67 TM I B.IPZ with a preparation fij providing of6 MW MRC and laying ofcables in 
line with the project documentation and with the statements of the respeetive public bodies, esp. of 
VSD, which will be provided by the Buyer i co-operation with the adminislrator of the siles in lP 
Záborské - i.e. the company PREŠOV REA , s. r. o.. 

Shifting oflhe HY lines marked as V-207 an« V- 506 and eventually also V-542 (which will be 
definitely set at the stage of prepartion of projbct documentationon basis on the statment ofVSD), 
cOllsisting of their mouthing into switching S~.ion SS0726-67 TM I B.IPZ (hereinafter referred to 
as "HY shift") will be executed by the Seller nbasis of a separate agreement with VSD on the 
costs of the Seller. The estimated costs ofthe xecution of the HY shift are in sum of20.000,
EUR. 	 , 

3. 	 The construction consisting of adjustmeni o~the exisling switching station SS0726-67 TM lB.lPZ 
owned by the Seller with a preparalion for pr\oviding of 6MW MRC and laying ofcables will be 
execuled Io the full extent by the Buyer, Le. from the performance ofproject documentation as 
described in sec. 4 and 5 oflhis article, Withť.e stalements of the respective public bodies untiI 
the final execution ofIhe construction itself ithin the dead line 30.09.2015. In case ofany 
obstacles which will not enable the Suyer to keep the dead line and which can not be influenced by 
the Buyer, the deadline sha" be shifted for Jlilriod of duralion ofthe obstacies. The Seller being 
the owner of the switching station S80726-61 TM 1 B.IPZ is obliged Io provide the Suyer with all 
necessary cooperalion. The real estate wilh final inspecIion approval shall be handed over Io Ihe 

Selleťs property by the Buyer wilh the res~'live documenlation and wilh documents proving the 
real costs of Ihe conslruclion. The expended nd proven costs shall be paid by the Seller Io the 
Buyer by means of a sel-off against the part fthe Purchase price specified in Art. II. sec. 2 letter 
b) of this Agreement. In case the costs ex . 145.000,- EUR, the exceeding part shall be paid by 
the Seller Io Ihe Buyer within 90 days from ~e date ofthe hand-over of the conslruction as 
stipulated in this seetion above. The obligatihn of the Seller to pay the expended costs according Io 
this article shalllast also after lennination o; this contract by withdrawal. 

4. 	 After the project documentation specified inlsee. 2 and 3 ofthis article is provided, for sake of 
performance ofMRC in amountof4,6 MW rnd 6 MW, the Buyer undertakes to hand over to the 

Seller: . 

the project documentation (herewafter referred to as "PD") , which will be execuled in 
such a manner that the respecti~ constructions will be held as independent objects, as 
Io enable ro provide a construc~.on permission also for each construction separately, 
whereby the PD will consist f: - PD for adjustment of the swilching station 
stipulated in see. 2 of this articl ,PD for HY shift as specified in see. 2 of Ihis article 
and PD for "Construction of new HY cable line from electric station Pre§ov II 
Šváby rnouthing inlo one of the ~witching stations in IPZ Záborské" as follows: 

a) realizalion PD of the HY line maíns rel~cation (agreed by Ihe VSD, official verification of the 
roject documentation by an aUlhorifd legal person in accordance wilh the Notice of 
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Ministry of labour, social affairs and f~mily of the Slovak Republic No. 50812009 Coll. on • 
establishing detailed arrangements for SleCuring safety and health at work with the pressure, . 
lifting, electrical and gas technical devices and on establishing the technical devices to be 
considered as classified technical device$} 

b) 	 PD for the territorial proceedings wit~in the period of April 30, 2015, PD for building 
permission and building realization wi~.in one month from edition of the placement decision 
for the building "Construction of the ne IN cable mains from the electricai station Pre.§ov II 
Šváby mouthed into one of lhe switchin stations in !PZ Záborské" 

c) 	 complete PD in five counterparts for he building pennission, agreed by the distribution 
system operator for the building: "Consttuction of the new IN cable mains from the electricai 
station Prešov II Šváby mouthed into: one of the switching station in !PZ Záborské" in 
accordance with requirementofthe vsa within the mean ing ofcontract on cooperation which 
constitutes an annex to this agreement, within 15 days from the receipt of the PD. 

5. 	 The Buyer undertakes to hand over the PD f1r performance oflhe constructions specified in see. 4 
above to the Seller , 

construction of IN shift as SpeCifiedl' see. 2 of this Article . 

construction "Construction of the ne IN cable mains from the electrical slation Prešov II 
Šváby mouthed into one of lhe switch ng stations in !PZ Záborské" as speeified in see. 4 of 
this Article , 

, as well as the right to use the PD, wilhin ~O days from the day of obtaining the PD, and for a 
price according to UNIKA price list at mos~ which shall be calculated from the assumed costs of 
the constructions and assuming that lhe Ct'tructions specifled in see. 2 of this article will be 
executable on basis of the provided docume ts without major changes. 

As the execution ofthe construction specific in sec. 4 ofthis article is induced by the needs of the 
Buyer,the Buyer executes lhe fulfillment of' obligations stipulated in sec. 2, 4 and 5 without 

a right for remuneration. i 
, 

6. 	 The Buyer uodertakes to provide maximum tooperation with !be execution oflhe construction 
"Construction of a new IN cable line from Illectric station Prešov II Šváby moulhing into one of 

the switching stations in !PZ Záborské", whiph will be exeeuted by VSD in line with see 2 of this 

article. 

7. 	 In case that according to project documen on procured by lhe Buyer as stipulated in see. 4 of 

lhis article the construction "Construction o a new IN cable line from electric station Prešov II 
Šváby mouthing into one of the switching s tions SS 0726-0 I !PZ Záborské'''' induces the need to 
build newengineering sites on !be object of he purchase speci6ed in Art. I see. I of this 
agreement (Le. land plot of register C no. 14 8121, a total area of60.000 ml, type of land Other 

areas,which is formed as a result ofseparati . n from the original land situated in the cadastral area 

Záborské, municipality Záborské, Prešov di~trict and registered by the District Authority Prešov, 

lhe Cadastral Unit, in Ownership CertificateiNo. 721 as land ofC register, parcel index 1428/l of 

the area of 100 299 m2, other areas, on the tJasis ofGeometrical Plan) and a need to provide 

a right for entry to the object of the purcbas i for the purpose oflaying, maintenance, repaÍrs and 

adjustments of such sites, the Buyer agrees conclude a contract on establishment of burdens, 

after the Seller submits the after-realization Ian of lhe built engineering sites, without payrnent. 

For lhis purpose, without undue delay after e construction ofthe engineering sites and after lheir 

geodetic measurement, the contracting parti shall conclude a contract on a payrnent free 

establishment of ourdens for indefinite period of time, or as the case may be the Buyer shal! 

conclude such eontract wilh VSD. This proyision has character ofa future contmet. The Buyer 

also agrees with the entry and access ofVSIjl and commissioned persons to the respective land 
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plots for the purpose of construction of the respective electric line. 

8. 	 The Buyer undertakes to conclude an agreement on connection into distribution system and 
contracl on distribution of the electric power !With PREŠOV REAL, s.r.o. as the future local 
electricity distributor in the lP Záborské. The Buyer shall be obliged to pay the connection fre to 
the owner of the delivery point PREŠOV IU}AL, s. r.o., which amount shaU be set on basis of 
calculation defined in the valid Regulation o~the Sites Sector Regula{ion Authority, which defines 
the extent ofthe price regulation in electro-eľergetics and manners ofits execution, ex/en/ and 
struc/ure oflhe jus/ified costs, manner ofass~ssment ofjuslified profil and source materialsfor 
the price proposal or in any other legal docu~enl or administrative act, which amends or replaces 
Ihis regulation. ' 

The conneclion fee will be invoiced by P~V REAL, s.r.o. Io the Buyer according to the above 
mentioned contracts and according to contradt on conneclion conlcuded between PREŠOV REAL 
and VSD as follows: 

After concluding of the Connection co*act on connection to the distribution system within 
the first stage with deadline 11/2015 wi~h an input requirement of2 MW. An invoice will be 
issued in period of 15 days from the ciJnclusion of the connection contract, which shal! be 
concluded on request of the Buyer which will be delivered to PREŠOV REAL, s.r.o.until 
30.09.2015 at latest and under conditionjof execution of the construction as specified in sec. 2 
and 3 of this article. The invoice shall belpayable within 14 days after it has been issued. 

After request of the Buyer for enlarge~ent of the MRC in second stage with deadline 2. Q 
2016 with an input requirement of 4, MW, Le. enlargement of 2,6 MW which will be 
delivered to PREŠOV REAL, s.r.o.unt I 31.05.2016 at latest. An invoice will be issued in 
period of 15 days from the conclusion or the amendment. The invoice shall be payable within 
14 days after it has been issued .. 

After request of the Buyer for enlargemee of the MRC in third stage with deadline 2. Q. 2017 
with an inpu! requirement of 6 MW, i.e'ien1argement of further 1,4 MW. Connection fee shall 
be invoiced within 15 days after the ~y of Buyer's connection to the distribution system. 
Invoice shall be payable within 14 day/! after its issuance. Buyer shall be obliged to pay a 
deposit for the connection fee in amount of 100 % of the presumed sum of the connection fee. 
PREŠOV REAL, S.r.O. shall issue a dep~sit invoice within 5 days after sign ing the conll"act on 
connection to distribution system between PREŠOV REAL, S.r.O. and VSD under conditions 
stipulated in the Future contract which cbnstitutes an annex to this purchase agreement. Buyer 
shall pay this deposit invoice within 14 days after its issuance. 

I 
9. 	 The Buyer undertakes and acknowledges the obligations of Buyer and Seller stipulated in this 

article have arisen due to the need of electr' ily distribution and enlargement of the MRC for the 
Buyer. To achieve the purpose and to keep e agreed dead lines the contracting parties undertake 
to cooperate and to create an operation te consisting of representatives of the Buyer, the Seller 
and PREŠOV REAL, s. r. o., who will perate closely with VSD untH the construction 
"Construction ofa new IN cable line from lectric station Prellov II Šváby mouthing into one of 
the switching stations in IPZ Záborské" an related constructions will become a final inspection 
approval. 

IO. 	In case the obligations of the Buyer stipulJoo in this article XI will not be fulfilled by caose, in 
consequence ofwhich the Seller will not be.able to fulfill its obligations towards VSD, the Buyer 
shall bear the real damage (damnum emerg~) imposed by VSD to the Seller as well as the real 
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damage (damnum emergens) which shall !fise to the SeHer. In case of withdrawal from the I 
contract by the Buyer according to Art. VII. $ec. I letter c) ofdlis agreement, the Buyer shan bear : 
all the costs and real damage arisen in relation to the request of the Buyer to enlarge the MRC, 
wh ich is performed by the Seller by mea!ls of conc!usion of Contract on Cooperation with 
Východoslovenská distribučná, a.s. (which Icontract contains obligations and sanctions for the 
Seller), as the construction "Construction ot a new HY cable line from electric station Prešov II 
Šváby mouthing into one of the switching stations in [PZ Zäborské", which will be executed by 
Východoslovenská distribučná, a. s. is fin:i.ially demand ing operation. The Seller is entitled to 
claim damages only in the sum of the real daluage (damnum emergens) 

II. The Buyer undertakes to pay the connection fee for 6 MW MRC in stages as described in sec. 8 of 
this article. In case of withdrawal of the Buy~r the connection fec. shall belong to PREŠOV REAL, 
s. r. o., who is obliged by the future contra~ on connection and on payment of the connection fee 
with VSD. . 

12. Adjustments in switching stations specified ih see. 2 of this article wil be executed in such 
a manner that wi II allow the Buyer to be di'jtly connected to the switching station SS0726-67 
TM I B.lPZ. For this cable connection no otIfr consumer shan be connected. The existing HY 
mains connected through stations 2.1., 3.2. a:3.3. shall serve as back-up, to which other future 
consumers wil! be allowed to connect. In casf of malfunction on HY mains serving as a back-up 
in this case, the cabel connection reserved for the Buyer shall serve as a back-up. 

I 

Ar iele XII. 
Resolutl n of DIs ut 

l. 	 Any and all disputes arising out of the pres t Purchase Agreement shall be finally settled by the 
rompetent court of the Slovak Republic. 

l. 	 The present Purchase Agreement may not be amended or altered, except in the form of written 
amendments hereto resulting from an a~ment of both Contracting Parties, otherwise any 
amendments I alterations shall be invalid. -! 

Should any of the provisions of the Purch* Agreement prove to be or become invalid, unlawful 
or unenforceable in any respect, it shall no~ect the validity of the remaining provisions. In such 
case the Contracting Parties shall act in g mith to agree on the replacement of the relevant 
provision or on another relevant act the p se of which shall be the implementation of Parties 
intention as rontemplated by this Purchase +greement. 

2. 	 This Purchase Agreement shall be execute)! in Slovak and English language. In the case of any 
disputes concerning language versions, tIle Slovak language version of this Agreement shall 
prevaH. ' 

3. 	 This Purchase Agreement is concluded i!.EiX (6) counterparts. Each Contracting Party shall keep 
two (2) counterparts, and two (2) counte shall be used for the purpose of permission to enter 
a record ofownership right and other con ual rights to the benefit of the Buyer hereunder. 

! 

4. 	 Both Contracting Parties hereby declare th~ they have read this Purchase Agreement, that it fully 
reflects their wíll, and that the Agreemrt was not concluded in distress or under striking 
disadvantageous conditions. ,. ' . 
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5. 	 This Purchase Agreement becomeš vaHd on the day of its signature by both Contracting Parties. 
This Purchase Agreement, which is subject t(\) obligatory publication, becomes effective on the day 
following the publication of Purchase Agreejnent. Any material and legal effects of the transfer of 
ownership right to the Real Property shall ~cur upon the validity of permission to enter a record 
of ownership right to the Real Property issubd by the competent District Authority, the Cadastral 
Unit. 

Done at Prešov, date ....................... 


The Seller:. . .............................. .. 
Prešov Town represented by Ing. Andrea Turčanbvá 

the Mayor 

The Buyer : ............................... .. 


Amurxes ofPu:rchase Agreement: 

l. GeometricaI Plan No. 112015 dated 30.01.~015 prepared byŠtefan Varga Geodetické práce, B. 
N!mcovej 12, 080 05 Prešov, which is audi~ ~y an authorized land surveyor and officially certified 
by the District Authority Prešov, the Cadastral '-1nit, dated 03.02.2015, reg. No. G 1-141120 15 

2. Adopted resolution of the Municipal Executiv~ Board in Prešov No ............... dated ................ . 

3. Binding text ofthe Service Agreement . 
4. Map of the area with existing connection poinrs of the utility lines 
5. Side Letter - results of the analysis of the soiI:and groundwater 
6. Connection scheme 
7. Contract on Cooperation 
8. Future contract 
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- ZÁVÁZNÝTEXT SERVISNEJ ZMLUVY-

Zmluva o poskytovaní služieb 

m$dzi: 

správcom: 

Zastúpená: 

ICO: 
IC DPH: SK 
Sldlo: 

dalej ako .správc,," 

ldalej ako "správca"l 


a 

objednávateľom: 

Sldlo/Trvalé bydlisko: 
Zastúpená: 

rCo: 

DIC: 

IC DPH: 

Bankové spojenie: 

Clslo účtu: 
Zaplsaná v registri: ,Okresný súd, Oddiel: Vložka č,: 
Adresa odbemého miesta: adresa prevádzky žiad~tera. Clslo technického objektu: Záborské .. 

ldalej ako ·objednávateľ' alebo .klienrl 

• I. 
Úvodné ~stanovenia 

1. 	 Objednávatef je vlastnikom nehnutefnoslf nac ádzajúcich sa v k. Ú. Záborské. zaplsané v katastri 
nehnutefnostl. Okresný úrad Prešov. odbor katastrálny na l V Č. ako: 
parc. č. KNC ..... ...... o výmere ........m'. zastvané plochy a nádvoria 

2. 	 Nehnuteľnosti sa nachádzajú v Priemyselnbm parku Záborské. Tento priemyselný park bol 
zriadený mestom Pretov a jeho správu vyko+áva správca ............. ktorého jediným spoločnikom 
je Meslo PreliolI. 

3. 	 Spoločnosť spravuje pozemky a majetok v ,reáli Priemyselného parku Záborské vo vlastn lctve 
mesta Prešov - inžinierske siete - podra čljl. odstavec 2. tejto zmluvy. na základe Mandátnej 
zmluvy s Mestom Prešov. pričom v zmysle J"II ustanoveni je oprávnený lieto pozemky a majetok 
prenechávať do užlvania tretfm osobám. rt9p. uzatvárať zmluvy za účelom užlvan!a a ochrany 
tohto majetku vo vlastnom mene. ! 

4. 	 Výkon činnosti správcu podra tejto zmluvy b\lde realizovaný na pozemkoch KN - C 1426. 1373, 
1370. 1427/5. 1428/1. 1429, 1421, 1425. 14 1430, 1422, 1424 zaplsaných na lV 721 vedenom1,
Okresným úradom Prešov, odborom katast Inym pre k. Ú. Záborské a na pozemkoch KN - C 
1374, 1372, 1375. 1371 zaplsaných na lV 208 vedenom Okresným úradom Prešov. odborom 
katastrálnym pre k. Ú. Záborské. . 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

- ZÁVÄZNÝ TEXT SERVISNEJ ZMLUVY 

ČI. IL 
Práva a povinno!!ti zmluvných strán 

Správca sa zavazuje zabezpečovať pre n"hnulernosti definované v čl. L bod 4 tejto zmluvy 
nachádzajúce Sa v areáli Priemyselného p~rku IPZ Prešov- Záborské správu a v5'kon služieb 
uvedených v čl. IU. Bod 1 tejto zmluvy. Povinnosti Správcu sa vzťahujú na prfstupové 
komunikácie, inžinierske siete a zariadenia léchnického vybavenia, ktoré sa ku dňu podpisu tejto 
zmluVy nachádzajú na pozemkoch vo vlastpfctve Mesta Prešov v areáli Priemyselného parku 
Záborské, ako aj na prístupové komunikjácie, inžinierske siete a zariadenia technického 
vybavenia, ktoré Správca alebo Mesto prešť:jv vybudujú v budúcnosti za účelom pripojenia alebo 
technickej obsluhy IJzemia Priemyselného parku Záborské. 

, 
Inžinierske siete sú siete a zariadenia technického vybavenia územia, najma siete a zariadenia 
rozvodu elektrického prúdu, elektrické osvetlenie, siete a zariadenia rozvodu plynu, tepla, vody, 
elektroniCkej komunikačnej siete, kanaliZáci,t či iné nevyhnutné siete a zariadenia na uživanie 
nehnuternostr,vrátane prfpojok na tieto inž~ierske siete. Uvedené inžinierske siete sú v tejto 
zmluve označované len ako ,.inžinierske siet I' 

Správca sa zavazuje udržiavať prlstupové kpmunikácie a inžinierske siete na nehnuternostiach 
uvedených v čl. L bod 4 tejto zmluvy v stave ~pósobliom na bežnú prevádzku a obvyklé užívanie, 
zabezpečova!' ich pravidelnú údržbu, opraty, upratovanie, odpratávanie snehu a vykonávať 
všetky ostatné činnosti potrebné k ich riadneyunkČnOSti. 

Správca bude vykonávať práce podra ods. :l tak, aby bOla zachovaná nerušená a nepretržitá 
funkčnosť inžinierskych sieti a zariadení tecltlického vybavenia a nepretržitá dodávka energii do 
prevádzok na pozemkoch klienta. Plnenie l'ra tejto zmluvy bude Správca vykonávať na vlastné 
náklady okrem odmeny podra čl. V tejto zrnlu . 

Za správu a údržbu prfstupoV5'ch komu ikácif a inžinierskych sieti na nehnuteľnostiach 
uvedených v čl. I. bod 4, ktoré sa nach~d;zajú vareáli Priemyselného parku IPZ Prešov
Záborské, bude klientovi účtovaná odplata; podľa čl. V. tejto zmluvy pOdľa rozsahu plochy 
pozemkov Klienta. V deň podpisu tejto zmlu~ je celková plocha klienta XXXXX m'. 

Správca bude vykonávať plnenia podľa te to ;zmluvy na nasledujúcich nehnuternostiach, na 
ktor5'ch sú prlstupové komunikácie alebo in ,nierske siete, či prlpojky na inžinierske siete, ktoré 
sa nachádzajú v areáli Priemyselného parku' IPZ Prešov- Záborské, v k.ú. Záborské, evidované 
Okresným úradom Prešov, odborom kataTálnym zaplsané na LV Č. 721, v súčasnosti vo 
V5'lučnom vlaslnlctve Mesia Prešov: 

• parc. Č. KN C 1426, o výmere 3629 rh2, druh: ostatné plochy 
, 

• parc. č.KNC 1373 o výmere 4.017 m~, druh: ostatné plochy 

• parc. č. KNC 1370 o výmere 97 m2'1ruh: ostatné plochy 

• parc. Č. KNC 142811 o V5'mere ....... ,.,2, druh: ostatné plochy 

I 

• parc. Č. KNC 1429 o výmere 2294mi' druh: ostatné plochy 

• parc.č. KNC 1421 o výmere 30.02912, druh: ;zastavané plochy a nádvoria 

• parc. Č. KNC 1425 o výmere 13.852 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria 
! 

• parc.č. KNC 1423 o výmere 326 m2, rruh: zastavané plochy a nádvoria 

• parc. č. KNC 1430 o V5'mere 7 m2, dfh: zastavané plochy a nádvoria 

• parc.č. KNC 1422 o výmere 7 m2, dr\lh: zastavané plochy a nádvoria 

• parc.č. KNC 1424 o výmere 191 m2, rruh: zastavané plochy a nádvoria 

ako aj na nehnuteľnostiach vo vlasInIetve mesta Prešov ;zapísané na LV 1208, k. ú. Záborské 
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• parc. Č. KNC 1374 o výmere 657 m', druh: orná pôda 

• parc. Č. KNC 1372 o výmere 651 m': druh: orná pôda 

• par. Č. KNC 1375 o výmere 170 m', druh: zastavané plochy a nádvoria 

• parc. Č. KNC 1371 o výmere 309 m', druh: ostatné plochy 

ako aj na nehnuteľnostiach vo vlastníctve 'resta Prešov zaplsané na LV 1996, k. Ú. Petrovany 
, 

• parc.č. KNC 203814 o výmere 2260 nl', druh: zastavané plochy a nádvoria , 
Správca je povinný upozorniť Klienta na akékoľvek zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na výkon 
práv Klienta vyutlvať prlstupové komu~ikácie a inžinierske siete, najma na plánované 
odstávky či opravy, inak zodpovedá za škopu, ktorá tým Klientovi vznikne. 

, 

Č~'III.
Predm zmluvy 

1. 	 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie či ností správcu pre objednávatera v zmysle nižšie 
uvedených ustanoveni a všeobecne závaznýc~ právnych predpisov. 
Správca sa zaväzuje v rámci zmluvy vykonať t'zabezpečovať vo vlastnom mene a na vlastný účet 
za dohodnutú odplatu tieto činnosti (podrob á špecifikácia činností je uvedená v prtlohe Č. l, 
ktorá je neoddeliternou súčasťou tejto zmluvy):. 

a) 	 údržbu kanalizácie 

b) 	 údržba komunikácii 

c) 	 údržbu trávnatých plôch 

d) 	 ochranu obvodu priemyselného parku Zábfrské, údržbu oplotenia 

e) 	 zabezpečenie prevádzky a údržby požiarnkho vodovodu 
! 

f) 	 osvetlenie spoločných priestorov priemyselnéhO parku Záborské 

g) 	 zabezpečenie informovanosti o inves,oroch v priemyselnom parku prostrednlctvom 
informačných tabúr . 

h) 	 zabezpečenie odvozu komunálneho oppadu zo spoločných priestorov priemyselného 
parku . 

il 	 zabezpečenie odborných prehliadok a s~úšok všetkých zariadeni vo vlastn/ctve správcu v 
zmysle platnej legislatrvy a poskytnutie kqpie z protokolov o prehliadkachfskúškach Klientovi 
na jeho žiadost' . 

il 	 iné v zmysle PrUohy Č. 1 tejto zmluvy 

, 
2. 	 Správca sa zaväzuje pripraviť harmonog~ revlzil a odborných prehliadok vyhradených 

technických zariadeni, ako aj zabezpečiť ic/l realizáciu a poskytnút' Klientovi kópiu dokladov 
preukazujúcich ich vykonanie. ' 

Člálok IV. 
Spôsob plnenia dväzku 

1. 	 Správca je povinný pri zariaďovani obchOdnej~ležitosti postupovať s odbornou starostlivosťou. 
2. 	 Objednávater sa zavazuje poskytovať správ ovi všetku potrebnú súčinnosť, najma poskytovať 

včas všetky podklady a informácie, ktoré s, potrebné na zariaďovanie záležitostí podTa tejto 
zmluvy. 
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3. 	 Správca sa zavazuje poskytovať klientovi na požiadanie správy o spôsobe zariaďovania 
zátežitosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

Čl. V. 
Oclplata 

l. 	 Objednávater sa zavazuje zaplatil' správco~ za vylsonanú činnost' podľa tejto zmluvy odplatu. 
Odplata predstavuje čiastku prepočltanú I k m2 pozemkov nachádzajúcich sa v areáli 
priemyselného parku vo vlastnlctve objedná~atera vo výške 0.40 EUR bez DPH za m'f rok, t.j. za 
výmeru XXXXX m2 sumu XXXX bez DPH E~R ročne. 

K uvedenej odmene bude účtovaná DPH v zrp1ysle platných právnych predpisov. Objednávate! sa 
zavazuje platiť odmenu štvrťročne na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúry je 14 dni od 
vystavenia faktúry. 

2. 	 Prevádzkový predpis Priemyselného parku Záborské je platný a objednávate! je povinný 
dodržiavať ustanovenia Prevádzkového pred~lsu. 

3. 	 Správca si vyhradzuje právo jednostrannej ú~avy výšky odplaty formou plsomného oznámenia o 
zvýšeni odplaty v závislosti od úrovne inflác 1x ročne. Cena odplaty platná k 31.12. bežného 
roka sa zvýši o mieru inflácie oficiálne yhlásenú $tatistickým úradom SR a to od 1.1. 
nasledujúceho roka. 

Č,. VI. 
Zodpqvednosť 

1. 	 Správca je povinný vykonávať predmet zmluv}< v súlade s platnými právnymi predpismi. 
2. 	 Zmluvné strany sa dohodli, že akékorvek ozn'menia a plsomnosti (napr. faktúry, výzvy k náprave, 

upomienky, uplatnenie zmluvných pokút, ná rady škody, odstúpenie od zmluvy a vypovedanie 
zmluvy), kloré má správca podra tejto zml vy realizoval' alebo zaslať objednávaterovi, zašle 
poštou ako doporučenú zásielku na adresu bjednávate!a, ktorá je v der'\ odoslania uvedená v 
Obchodnom registri, alebo ich doruč! osob e. V prlpade, že objednávateľ odmietne prevziať 
osobne doručený list, bude za der'\ doru nia považovaný der'\, kedy objednávate! odmietol 
zásielku prevziať. V prlpade, že objednávate odmietne prevziať doporučený list pripadne bude 
list poštou vrátený správcovi ako nedorui)ený v úložnej lehote, bude sa za deň donučenia 
považovať der'\ odoslania zásielky. To isté plall aj pre doručovanie zásielok správcovi. 

3. 	 Správca nezodpovedá klientovi za škocly, ktoré vznikli v dOsledku havarijného stavu 
spravovaného majetku, ktorý nebolo možné PfedVldaf a ani nebolo možné mu zabrániť. 

4. 	 Správca nezodpovedá Klientovi za škody, ktoié vznikli v dOsledku pOsobenia vis maior. 
I 

čl. VII. 

Doba platnosti zmluvy, u,ončenie zmluvného vzt'ahu 


1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uz~tvára na dobu neurčitll. 
2. Zmluva mOže byť ukončená: 	 ' 

a. 	 dohodou zmluvných strán. 

b. 	 odstúpenlm od zmluvy, dôvodom ~stúpenia je závažné porušenie tejto zmluvy druhou 
zmluvnou stranou alebo jej opako ané porušenie s tým, že druhá strana už bola na 
porušovanie zmluvy upozornen a vyzvaná k riadnemu plneniu a odstráneniu 
prlpadného vadného stavu. Odstú, enie od zmluvy je účinné doručen Im predmetného 
prehlásenia druhej strane. 

i 

c. 	 výpoveďou bez udania dôvodu sQ 6-mesačnou výpovednou lehotou, pričom lehota 
začne plynúť prvým dr'\om v mesijlCi nasledujúcom po doručeni plsomnej výpovede 
adresovanej na sldlo spoločnosti Pfra aktuálneho výpisu z obchodného registra. 
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3. 	 Zmluva zaniká v prípade zrušenia kúpnej zmluvy, ktorou nadobudol klient pozemky 
špecifikované v čl. I ods. 1 tejto zmluvy a to okamihom doručenia oznámenia o zrušeni kúpnej 
zmluvy adresovanom správcovi, 

Čl. VIII. 
Záverečné ~stanovenia 

1. Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu prsojnného dodatku podpisaného oboma zmluvnými 
stranami. 

2. 	 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zrílluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným 
zákonnikom a ostatnými právnymi predp~mi platnými na územi Slovenskej republiky. 
Všeobecné obchodné podmienky zmluvných Istrán sa nepoužijú. 

3. 	 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy tlolO alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo 
nevykonateľným aj čo i len sčasti, nebudú: tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sú povinné bezodkla,Clne neplatné ustanovenie nahradi!" novým, 
zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejtoi zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej 
podpisu. I 

4. 	 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom pod~iSU oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. : 

5. 	 Práva a povinnosti z tejto zmluvy preCh~ajÚ na právnych nástupcov zmluvných strán. 
Objednávate! sa zaväzuje spolu s prevodo vlastnictva ktoréhokoľvek pozemku uvedeného 
v čl. I. bod 1. tejto zmluvy zaviazať nadobúd teľa na uzavretie obdobnej servisnej zmluvy ako je 
láto zmluva. 

6. 	 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch ex~mplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo 
zmluvných strán obdrži po dve vyhotovenia. 

7. 	 Zmluvné strany vyhlasujú, že sí iúto zml,tu prečftali a te táto, tak ako bola vyhotovená, 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si VZájo~ne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, 
na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. : 

! 

za správcu 

V Záborskom, dňa: 

za Odberatera : 
V Záborskom, dňa 
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Príloha Kúpnej zmluvy 
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Side Letter 

to the Purchase Agreement 


conc1uded by and between the fullowing 
c.ontracting Parties : 

The Seller: 
Mesto Prešov 
Hlavná 73,080 Ol Prešov 
Reg. No. (IČO): 327646 
Represented by: Ing. Andrea Turčanová, the 
Mayor of the town 
Bank DetaiIs: 
(Hereinafter referred to as the "Seller") 

and 

The Buyer : 
Draka Comteq Slovakia s. r. o. 
Strojnícka 7, Prešov 080 Ol, Slovakia 
Reg. No. (IČO): 36362654 
Registration: CR DC Prešov, Section Sro, 
Insertion No. 17676fP 
Represented by: Ing. Erich 
Štefanský, the Executive 

Francesco Luciano 
Giovanni Fanciulli, the Executive 
(Hereinafter referred to as the "Buyer") 

(Hereinafter referred jointly to as the 
"Contracting Parties" or individually 
"Contracting Party") 

Article I. 

Purchase Agreement 


Subject to a Purchase Agreement concluded 
between the Contracting Parties (hereinafter 
referred to as the "Purchase Agreement''), the 
Contracting Parties have agreed on 
sale/purchase of Ian? plot situated. ~n ~he 
cadastral area Záborské, muruclpallty 
Záborské, Prešov district, plot no. 1428/21 a 

2
total area of 60.000 m , type of land Other 
areas, which is formed as a result of 
separation from the original land registered 
by the District Authority Prešov, the 

Sprievodný list 
kúpnej zmluvy 

uzatvorenej medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

Predávajúci: 

Mesto Prešov 

Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

IČO: 327646 

Zastúpená: Ing. Andrea Turčanová, 


primátorka mesta 

Bankové spojenie: 

(Ďalej len "predávajúci") 


a 

Kupujúci: 
Draka Comteq Slovensko s. r. o. 
Strojnícka 7, 080 OI Prešov, Slovensko 
IČO: 36362654 
Registrácia: Obchodný register Prešov, oddiel 
Sro, vložka číslo i 7676 / P 
Zastúpená: Ing. Erich Štefanský, konateľ 

Francesco Luciano Giovanni 
Fanciulli, konateľ 
(Ďalej len "kupujúci") 

(Ďalej len spoločne ako "zmluvné strany" 
alebo jednotlivo "zmluvná strana") 

Článok I. 
Kúpna zmluva 

V súlade s kúpnou zmluvou uzatvorenou 
medzi zmluvnými stranami (ďalej len "kúpna 
zmluva" ), sa zmluvné strany dohodli na 
predaji / kúpe pozemku, ktorý sa nachádza v 
katastrálnom územ! Záborské, obce Záborské, 
okres Prešov, pozemok Č. KNC 1428/210 
celkovej rozlohe 60,000 m2, druh: ostatná 
plocha, ktorá je vytvorená oddelením od 
pôvodného pozemku evidovanom na 
Okresnom úrade Prešov, katastrálny odbor, 
LV Č. 721 ako parcela register C, pozemok č. 
1428/1 o výmere 100 299 m2, ostatná plocha, 
na základe geometrických plánu Č. 112015 zo 
dňa 30.01.20 IS vypracovaného Štefanom 

http:30.01.20
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Cadastral Unit, in Ownership Certificate No. 
721 as land of C register, parcel index 1428/1 
of the area of 100 299 m2, other areas, on the 
basis of Geometrical Plan No. 1/2015 dated 
30.01.2015 prepared by Štefan Varga 
Geodetické práce, B.Nemcovej 12, 080 05 
Prešov, which was audited by an authorized 
land surveyor and officially certified by the 
District Authority Prešov, the Cadastral Unit, 
dated 03.02.2015, ref. number GI-141/2015, 
to the ownership of the Buyer. 

Article II. 

Purchase Agreement 


I. In relation to 	Art. Vl. sec. 2 letter II and 
following of the Purchase Agreement 
referring to environmental representations 
and warranties of the Seller, the Buyer.has 
perforrned, through a commissioned expert 
organisation, a partial Environmental Site 
Assessment of the area of the Industrial 
Park Zaborske, Presov, Slovakia (hereafter 
referred to as the "Site"), in order to assess 
the soi! and groundwater condition and 
quality, against the Slovak regulatory 
standards. 

2. Soi! 	 and groundwater samples were 
analyzed for a wide range of chemicals 
families. In particular, the following 
analytical results were fotmd with 
reference to the groundwater: 
• 	 TPH, BTEJ{, PAH's, PCB, phenols, 

chlorobenzenes, volatile aliphatic 
compounds and pesticides were found 
in most cases below the labomtory 
detection limit and in some cases were 
detected in concentrations well below 
the contamination limit; 

• 	 Traces of Phthalates were detected in 
concentration slightly below the legal 
contamination limit; 

• 	 Concentrations of some organic 
water-soluble compounds were 
detected in some of the monitoring 
wells, in such values and places 

Vargom Geodetické práce, B. Nemcovej 12, 
080 05 Prešov, ktorý je overený 
autorizovaným geodetom a úradne potvrdený 
Okresným úradom Prešov, katastrálnym 
odborom zo dňa 3.2.2015, č j. Gl-141/2015, 
do vlastníctva kupujúceho. 

Článok II. 

Kúpna zmluva 


l. Vo vzťahu k článku. Vl. ods. 2 písm. I 
a nasl. Kúpnej zmluvy s odkazom na oblasť 
životného prostredia a záruky predávajúceho, 
kupujúci vykonal a to prostredníctvom 
poverenej odbornej organizácie, čiastkové 
hodnotenia v oblasti priemyselného parku 
Záborské, Prešov, SR na životné prostredie 
"Site Letteť' za účelom posúdenia pôdy a 
podzemných vôd, stav a kvalitu a 
regulačných noriem slovenských. 

2. Vzorky pôdy a podzemných vôd boli 
analyzované pre širokú škálu chemických 
rodín. Najmä nasledujúce analytické 
výsledky boli zistené s odkazom na 
podzemné vody: 
• TPH, BTEX, polycyklických aromatických 
uhľovodlkov je, PCB, fenoly, chl6rbenzén, 
prchavé alifatické látky a pesticidy boli 
nájdené vo väčšine prípadov pod detekčným 
labomtómyrn limitom a v niektorých 
prípadoch boli zistené v koncentráciách 
hlboko pod limitom znečistenia; 
Boli zistené· Stopy ftalátov v koncentrácii 
mierne pod zákonom znečistenia 
obmedzenia; 
• boli zistené koncentrácie niektorých 
organických vo vode rozpustoých zlúčenín, v 
niektorých z monitorovacieh vrtov, v takých 
hodnotách a na miestach, ktoré by mohli 
naznačovať zdroj kontaminácie. 
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which could indicate a contamination 
source up-gradient to the Site. 

3. 	On the basis of the analytical results, the 
Buyer informs the Seller 1U1d the Seller 
hereby takes due note of the actual state of 
the findings: 

a) 	 The soil - the concentration of 
measured compounds was found to be 
below the contamination limits set by 
the Slovak legislation; 

b) 	 The groundwater - none of the 
pollutants investigated exceeded the 
contamination limits of the currently 
valid Slovak legislation. Some organic 
water-soluble compounds whlch 
limits are not regulated by the present 
Slovak legislation were detected in 
significant concentration. 

Given the findings above, at the moment 
the presence of a contamination source (in 
particular, for phthalates and volatile 
organic compounds in water-soluble) up
gradient of the Site or on the Site, can not 
be excluded with absolute certainly. 

4. 	If such contamination source and such 
pollution proves to exist or regulations 
change to inci ude the type of 
contaminators already discovered or the 
levels they are considered to be hazardous 
to the environment, the provisions of Art. 
VI. sec. 2 letter II and following of the 
Purchase Agreement shall apply to the full 
extent. 

Article III. 

Final Provisions 


3. Na základe výsledkov analýz, kupujúci 
informuje predávajúceho a predávajúci 
týmto berie na vedomie aktuálny stav 
zistenia: 

a) pôda - koncentráciou meraných látok 
bolo zistené, že je nižšia ako limity 
znečistenia ustanovené právnymi 
predpismi slovenského právneho 
poriadku; 
b) podzemné vody - žiadna zo 
sledovaných znečisťujúcich látok 
neprekročila limitné hodnoty 
kontaminácie aktuálne platnej slovenskej 
legislatívy. 

Niektoré organické, vo vode rozpustné 
zlúčeniny, ktorých IilIlily nie sú upravené 
slovenskou legislatívou, boli zistené vo 
významnej koncentráciI. S ohradom na 
vyššie uvedené zistenia, keď je prítomnosť 
zdroja znečistenia (najmä ftalátov a 
prchavých organických zlúčenín vo vode 
rozpustných) , nemožno vylúčiť riziko s 
absolútnou istotou. 

4. Ak takýto zdroj kontaminácie a 
znečistenia sa preukáže, alebo predpisy 
právneho poriadku SR sa zmenia a budú 
obsahovať lyp kontaminácie už objavenej 
alebo sa zmení úroveň, v zmysle ktorej sa 
budú považovať za nebezpečné pre životné 
prostredie, ustanovenía čl. VL ods. 2 pfsm l) 
a nasl. kúpnej zmluvy sa uplatnia v plnom 
rozsahu. 

ČlánokIlL 
Záverečné ustanovenia 

l. This Side Letter shaU be executed in 
Slovak and English language. In the case 



Príloha Kúpnej zmluvy 

Výsledky analýzy pôdy a podzemných vôd, vyhotovenej kupujúcim 


( oznámenie) 


of any disputes concerning language sporov týkajúcich jazykovej verzie, 
versions, the Slovak language version of slovenské jazyková verzia tejto dohody má 
this Agreement shaU prevail. prednosť. 



Zmluva o spolupráci 
Č. 038813000/2015 

uzatvorená podľa § 269 odsek 2 zákona~. 513/1191 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov 

Východoslovenská distribučná, a.s. 

Sídlo : Mlynská 31,042 9t Košice 

Zastúpená : Ing. Radoslav Haluška, predseda predstavenstva 


Ing. Jaroslav HruM, riaditeľ divízie Sieťový obchod 

IČO 36599361 

DiČ : 2022082997 

IBAN : SK83 8130 0000 0020 0848 0001 

BIC (SWIFT) : CITI SK BA 

Zápis v registri: Obchodný register Okresného sadu Košice /, Oddiel Sa, Vlotka čfsJo 1411N 


a 

Mesto Prešov 
Sídlo : Hlavná 73, 08001 Prešov 
Zastúpená : Ing. Andrea Turčanová, primátorka 
IČO : 327646 
DiČ : 2021225679 
IBAN SK12 7500 0000 00400854 9274 
BIC (SWIFT) : CEKOSKBX 

Vychádzajúc zo vzájomných rokovani o možnostiach navýšenia maximálnej 
rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia priemyselného parkU Záborské do distribučnej 
sústavy Východoslovenskej distribOčnej, a.s. zo súčasnej hodnoty 4,3 MW na hodnotu 
10,3 MW a zabezpečenia nárastu objemu distribúcie elektriny pre priemyselný park 
Záborské, sledujúc vzájomnú podporu pri rozvoji priemyslu v priemyselnom parku 
Záborské uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o spolupráci: 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 


1.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že pre naplnenie účelu tejto zmluvy je nevyhnutné 
realizovať úpravy v regionálnej distribučnej sústave, prevádzkovaterom ktorej je 
Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej aj len .Úpravy DS"), ako aj úpravy na 
elektroenergetických zariadeniach slúžiacich k napojeniu priemyselného parku 
Záborské do regionálnej distribučnej sústavy. 

1.2 Vo väzbe na požiadavku na navýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia 
(MRK) priemyselného parku Záborské sa Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej aj 

len VSD) zaväzuje vykonať na vlastné náklady Úpravy DS spočívajúce vo vybudovani 
VN káblového vedenia vo vlastníctve VSD z elektrickej stanice Prešov II $váby do jednej 
zo spínacích staníc v IPZ Záborské s cieľom zabezpečiť MRK vo výške 10,3 MIN 
v termíne do 30.06.2017 za podmienky splnenia záväzkov Mesta Prešov uvedených 
v bodoch 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 tejto zmluvy najneskôr do 31.12.2016. Realizáciou 
predmetných úprav distribučnej sústavy bude možné v budúcnosti podľa potrieb 
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investorov v priemyselnom parku Záborské zabezpečit' navýšenie MRK pripojenia IPZ 
Záborské do distribučnej sústavy VSD do výšky 13 MW za predpokladu, že v čase 
podania žiadosti o navýšenie MRK pripojenia IPZ Záborské bude táto kapacita v ES 
Prešov II k dispozicii, resp. pridelenie tejto kapacity neohrozi spoľahlivú, bezpečnú 
a ekonomicky efektívnu prevádzku relevantnej časti distribučnej sústavy VSD v zmysle 
povinnosti VSD podľa zákona o energetike. Predpokladané náklady Východoslovenskej 
distribučnej, a.s. na realizáciu Úprav OS predstavujú sumu vo výške 250.000,- EUR. 

1.3 Mesto Prešov berie na vedomie, že realizácia zámeru uvedeného v bode 1.1 vyvoláva 
potrebu preložky VN vedení s označenIm V-207, V-SOO a príp. aj V-542 (definitívne 
stanovené na úrovni etapy prípravy projektovej dokumentácie na základe platného 
vyjadrenia Východoslovenskej distribučnej, a.s.), spočívajúcej v ich zaústení do spínacej 
stanice s označenIm SS0726-67 TM 1B.IPZ (ďalej aj len .preložka VN vedenI"). Zmluvné 
strany sa dohodli, že preložku VN vedení zrealizuje Východoslovenská distribučná, a.s. 
na náklady Mesta Prešov, a to na základe Zmluvy o realizácii preloiky, ktorú za týmto 
účelom zmluvné strany uzatvoria najneskôr do jedného mesiaca od účinnosti tejto 
zmluvy. Predpokladané náklady na realizáciu preložky predstavujú sumu vo výške 
20.000,- EUR. Majetkovým rozhraním medzi VSD a IPZ Záborské budú káblové 
koncovky nachádzajúce sa v SS0726-67 TM 1B.IPZ pripájajúce VN vedenia 
V 207, V 506 a prlp. aj V-542 vo vlastníctve VSD do predmetnej spínacej stanice vo 
vlastníctve IPZ Záborské. VN káblové vedenie z elektrickej stanice Prešov II Šváby do 
jednej zo spínacích stanic v IPZ Záborské spolu s káblovými koncovkami bude 
vlastníctvom VSO. 

1.4 Mesto Prešov berie tiež na vedomie, že predpokladom Úprav OS je úprava meraní na 
odberných miestach v priemyselnom parku Záborské v zmysle platného vyjadrenia 
Východoslovenskej distribučnej, a.s. a ktoré musia byt' realizované v súlade 
s dokumentom Východoslovenskej distribučnej, a.s.•Podmienky merania elektriny". 

1.5 Východoslovenská 	distribučná, a. s. berie na vedomie, že výhradným distribútorom 
elektrickej energie v rámci areálu priemyselného parku Záborské bude právoplatný 
držiteľ povolenia (licencie) prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy 
v priemyselnom parku Záborské (prevádzkovateľ MOS), vydanej v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

1.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že navyšovanie MRK pre priemyselný park Záborské 
je možné aj postupne, na základe požiadavky prevádzkovateľa MDS o navýšenie MRK. 
Nevyhnutným predpokladom pre postupné navýšenie MRK pre priemyselný park 
Záborské je realizácia úprav uvedených v bodoch 1.3 a 1.4. Navýšenie MRK zo 
súčasnej hodnoty 4,3 MW na úroveň 6,3 MW, resp. jej následné navýšenie na úroveň 
8,9 MW, bude možné až po kumulativnom splnení nasledovných podmienok, t.j. na 
základe požiadavky prevádzkovateľa MDS o navýšenie MRK na príslušnú úroveň, po 
realizácii úprav uvedených v bodoch 1.3 a 1.4, po uzatvorenl relevantnej zmluvy/zmlúv 
o pripojeni reflektujúcich navýšenie MRK na prislušnú úroveň a po úhrade 
pripojovacieho poplatku, výška ktorého bude určená v čase uzatvorenia zmluvy 
o pripojeni platnými relevantnými legislatlvnymi predpismi pre určenie výšky 
pripojovacieho poplatku reflektujúc požadovanú navýšenú hodnotu MRK. Zmluvné 
strany berú tiež na vedomie, že navýšenie MRK pripojenia pre priemyselný park 
Záborské na úroveň 10,3 MW bude možné až po realizácii úprav uvedených v bode 1.2. 
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Čl. II 

Predmet dohody 


2.1 Pre účely realizácie Úprav DS sa Mesto Prešov zaväzuje zabezpečiť v mene 
Východoslovenskej distribučnej, a,s. vydanie právoplatného územného rozhodnutia 
a vydanie právoplatného stavebného povolenia pre výstavbu VN káblového vedenia 
uvedeného v bode 1.2 a pre realizáciu preložky vedeni uvedenej v bode 1.3. 

2.2 Mesto Prešov sa tiež zaväzuje zabezpečiť v mene Východoslovenskej distribučnej, a.s. 
všetky povolenia, vyjadrenia, stanoviská, súhlasy dotknutých osôb a správnych orgánov, 
prip. ďalšie úkony (napr. vyňatie dotknutých pozemkov z poľnOhospodárskeho pôdneho 
fondu pre účely výstavby), nevyhnutné k povoleniu, resp. samotnej realizácii Úprav DS. 

2.3 Mesto Prešov 	v mene Východoslovenskej distribučnej, a.s. zabezpeči majetkoprávne 
vysporiadanie pozemkov v trase plánovaných Úprav DS, pre účely realizácie Úprav DS. 

2.4 Mesto Prešov sa tiež zaväzuje zabezpečiť a odovzdať Východoslovenskej distribučnej, 
a.s. projektovú dokumentáciu Úprav DS pre územné a stavebné konanie. 

2.5 Východoslovenská 	distribučná, a.s. sa zaVäzuje uhradiť Mestu Prešov preukázateľne 
vynaložené náklady na zabezpečenie podkladov uvedených v bodoch 2.1, 2.2, 2.4 
potrebných pre realizáciu Úprav DS uvedených v bode 1.2, najviac však do výšky podľa 
sadzobníka UNIKA a za predpokladu, že Úpravy DS bude možné bez podstatných 
zmien realizovať na základe takto zabezpečených podkladov. Uvedené neplatí, ak 
v čase doručenia výzvy o úhradu nákladov pOdľa tohto bodu bude zrejmé, že 
Východoslovenská distribučná, a.s. nie je povinná plniť záväzky podľa bodu 1.2 tejto 
zmluvy, a to z dôvodov, ktoré nenastali na jej strane. Záväzok Východoslovenskej 
distribučnej, a.s. uvedený v tomto bode sa nevzťahuje na náklady na preložku uvedenú 
v bode 1.3., vrátane nákladov na projektovú dokumentáciu preložky. 

2.6 Východoslovenská 	distribučná, a.s. sa zaväzuje zabezpečiť maximálnu rezervovanú 
kapacitu pripojenia priemyselného parku Záborské uvedenú v bode 1.2 do 30.06.2017 
za podmienky splnenia záväzkov Mesta Prešov uvedených v bodoch 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
tejto zmluvy najneskôr do 31.12.2016. V prípade, že VSD nezabezpečl MRK vo výške 
10,3 MW v stanovenom termíne a Mestu Prešov v tejto prlčinnej súvislosti vznikne 
škoda z dôvodu porušenia zmluvných záväzkov voči tretím subjektom, zodpovedá za 
túto škodu Východoslovenská distribučná, a. s. v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

2.7 Pre 	účely majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v rámci Úprav DS sa zmluvné 
strany dohodli, že vecné bremená zriadené na pozemkoch vo vlastnlctve Mesta Prešov, 
ktoré budú dotknuté umiestnením vybudovaného podzemného VN vedenia a jeho 
ochranného pásma alebo preložených vedeni V-207 a V-506, a to najmä na: 

• 	 parcelách KNC č. 1421 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 029 m2~, 
novozameraných a vytvorených parcelách č. KNC 142811 o výmere 36 575 m , 
druh ostatná plocha a KNC 1428120 o výmere 3724 m2, druh ostatná plocha, 
ktoré vznikli od pôvodného pozemku evidovaného Okresným úradom Prešov, 
odborom katastrálnym, na liste vlastníctva Č. 721 ako pozemok registra .C· p. č. 
142811 s výmerou 100299 m2, ostatné plochy, na základe geometríckého 
plánu Č. 1f2015 zo dňa 30.1.2015 vypracovaného Štefanom Vargom 
Geodetické Práce, B. Nemcovej 12, 080 05 Prešov, ktorý je overený 
autorizovaným geodetom a úradne potvrdený Okresným úradom Prešov, 
katastrálnym odborom zo dňa 3.2.2015 pod Č. G1-141/2015 v k.ú. Záborské, 
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• 	 parcelách KNC č, 3162/1 (trvalé trávne porasty o výmere 104474 m2
), KNE č, 

978/6 (vodné plochy o výmere 5534 m2
), 978/7 (ostatné plochy o výmere 5 923 

m2) v k,ú, Solivar, 
budú zriadené bezodplatne. Obsahom vecného bremena bude povinnosť vlastníka 
pozemkov strpieť umiestnenie káblového VN vedenia umiestneného v zemi na 
príslušných pozemkoch. Za týmto účelom uzatvoria zmluvné strany bez zbytočného 
odkladu po výstavbe vedenia a jeho geodetickom zamerani zmluvu o bezodplatnom 
zriadení vecného bremena na dobu neurčitú. Táto dohoda zmluvných strán má povahu 
zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy. Mesto Prešov týmto zároveň súhlasí so vstupom 
a vjazdom Východoslovenskej distribučnej, a.s. a ňou poverených osôb na dotknuté 
pozemky za účelom výstavby predmetného elektrického vedenia. 

2.8 V prlpade, ak k zápisu vecného bremena alebo jeho 	časti, do katastra nehnuteľností 
podľa predchádzajúceho bodu dôjde na základe záznamu zákonného vecného bremena 
v zmysle ust. § 11 ods. 1 pism. f) zákona č, 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude sa dohoda 
zmluvných strán o bezodplatnosti vecného bremena upravená v predchádzajúcom bode 
považovať za dohodu o výške nárokov v zmysle ust. § 11 ods. 5, 9 a 12 zákona 
č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, a teda Mesto Prešov si nebude vočí Východoslovenskej 
distribučnej, a.s. nárokovať jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti, jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena, ani jednorazovú 
náhradu za obmedzenie uživania pozemkov v ochrannom pásme vybudovaného 
elektrického vedenia v súvislosti s úpravami DS uvedenými v bodoch 1.2 a 1.3 tejto 
zmluvy. 

2.9 Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Mesto Prešov uhradí Východoslovenskej distribučnej, 
a,s. všetky jednorazové náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, 
jednorazové náhrady za zriadenie vecného bremena, alebo jednorazové náhrady za 
obmedzenie užívania pozemkov v ochrannom pásme vybudovaného alebo preloženého 
elektrického vedenia, ktoré bude Východoslovenská distribučná, a.s. povinná zaplatiť 
vlastnikom dotknutých pozemkov na základe riadne a včas uplatnených nárokov 
z dôvodu vzniku zákonného vecného bremena v zmysle ust. § 11 ods. 1 písm. f) zákona 
Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni 
neskoršich predpisov alebo na základe zmlúv o zriadeni vecného bremena 
uzatvorených medzi Východoslovenskou distribučnou, a.s. a vlastníkmi dotknutých 
pozemkov v súvislosti s úpravami DS uvedenými v bodoch 1.2 a 1.3 tejto zmluvy. 

2.10 	 Pre účely náhrady nákladov na majetkoprávne vysporiadanie v zmysle, dohody 
uvedenej v bode 2.9 sa Mesto Prešov zaväzuje uhradiť Východoslovenskej distribučnej, 
a.s. náhrady v lehote 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Východoslovenskej 
distribučnej, a.s. na adresu sídla Mesta Prešov spolu s prílohami, ktorými budú doklady 
preukazujúce riadne a včasné uplatnenie si nárokov jednotlivých vlastníkov pozemkov 
dotknutých realizáciou Úprav DS, doklady preukazujúce úhradu jednorazových náhrad 
alebo náhrad za zriadenie zmluvného vecného bremena, kópie znaleckých posudkov, ak 
boli na stanovenie výšky náhrad vyhotovené., príp. kópie zmlúv o zriadeni vecného 
bremena uzatvorené medzi Východoslovenskou distribučnou, a.s. a vlaslnlkmi 
dotknutých pozemkov. 

2,11 Mesto Prešov berie na vedomie, že zmenu maximálnej rezervovanej kapacity 
priemyselného parku IPZ Záborské je možné uskutočniť na základe Zmluvy o pripojení, 

resp, Zmluvy o poskytnut{ maximálnej rezervovanej kapacity, ktorú je žiadateľ 
o pripojenie, resp. o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity, povinný uzatvoriť 
s Východoslovenskou distribučnou, a.s.. žiadateľ o pripojenie bude povinný uhradiť 

Strana 4 z 8 



Východoslovenskej distribučnej, a.s., ako prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, 
pripojovaci poplatok za maximálnu rezervovanú kapacitu, výška ktorého bude určená na 
základe výpočtu stanoveného v zmysle platnej Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej 
vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky 
primeraného zisku a podklady na návrh ceny alebo v akomkorvek inom právnom 
predpise alebo v správnom akte, ktorým sa v budúcnosti bude nahrádzať táto vyhláška. 

Čl, III 

Osobitné dojednania 


3.1 	Mesto Prešov sa týmto zaväzuje, že v lehote do 31.12. 2016 splní všetky nasledujúce 
podmienky: 

3.1.1 Mesto Prešov v mene Východoslovenskej distribučnej, a.s. zabezpeči všetky 
doklady potrebné k povoleniu a realizácii stavby uvedenej v bode 1.2 tejto zmluvy 
a to najmä: 
- vydanie právoplatného stavebného povolenia pre stavebné objekty distribučných 

elektroenergetických zariadeni v budúcej inveslicii Východoslovenskej 
distribučnej, a.s., pričom ako stavebník na danom právoplatnom stavebnom 
povoleni bude uvedený Východoslovenská distribučná, a.s.; 
5x projek1ovú dokumentáciu pre stavebné povolenie odsúhlasenú 
Východoslovenskou distribučnou, a.s. a overenú stavebným úradom vrátane; 

• doklad o vyňali dotknutých pozemkov z PPF alebo lPF, ak je vyňatie potrebné 
pOdľa stavebného povolenia, alebo iného vyjadrenia; 

- záväzné stanovisko k využitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky 
účel (ak je podľa príslušnej legislativy potrebné); 

• odborné stanovisko 	ku konštrukčnej dokumentáCii vyhradeného technického 
zariadenia vrátime opečiatkovanej projektovej dokumentácie (ak je podľa 
príslušnej legislatívy potrebné); 

• vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov poďzemných inžinierskych 
sietí; 

- projekt dopravného značenia (v prípade križovania cesty); 
- pripadné povolenía vstupov na pozemky; 
- technicko..geodetickú dokumentáciu spracovanú na platných katastrálnych 

mapách so zoznamom súradníc S-JTSK lomových bodov potrebnú na 
vytýčenie stavby v teréne 

3.1.2 	Mesto Prešov zabezpeči v mene Východoslovenskej distribučnej, a.s. ku 
všetkým pozemkom dotknutým stavbou majetkoprávne vysporíadanie v zmysle 
bodu 2.3 vo väzbe na ustanovenia bodov 2.7,2.8, 2.9,2.10 tejto zmluvy. 

3.2 Východoslovenská distribučná, a.s. vystavi Mestu Prešov písomné splnomocnenie, ktoré 
ho bude oprávňovať na zastupovanie Východoslovenskej distribučnej, a.s. v súvislosti 
so stavbou uvedenou v bode 1.2 tejto zmluvy za účelom 

- získania právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a právoplatného 
stavebného povolenia v zmysle zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, a to na všetky právne 
úkony spojené s územným a stavebným konaním 

-	 zabezpečenia a vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom dotknutým 
stavbou podľa bodu 3.1.2. tohto článku zmluvy. 

3.3 Realizácia stavby uvedenej v bode 1.2 čl. I tejto zmluvy je vyvolaná z dôvodu potreby 
Mesta Prešov, preto Mesto Prešov vykonáva plnenie záväzkov obsiahnutých v bode 
3.1.1 a 3.1.2 tohto článku zmluvy bez nároku na odmenu. Mesto Prešov má však nárok 
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požadovať od Východoslovenskej distribučnej, a.s. náhradu nákladov v zmysle článku 
IV tejto zmluvy, na základe písomnej žiadosti o náhradu nákladov za projektovú 
dokumentáciu a súvisiacu inžiniersku činnosť, ktorá musi byť doručená 
Východoslovenskej distribučnej, a.s. do 30 dní od zaplatenia zálohy na pripojovací 
poplatOk podľa zmluvy o pripojeni uzatvorenej medzi Východoslovenskou distribučnou, 
a.s. a žiadateľom o pripojenie do distribučnej sústavy v zmysle bodu 1.2. tejto zmluvy, 
t.j. v súvislosti s navýšením MRK na 10,3 MW, inak VýchodoSlovenská distribučná, a.s. 
nie je povinná na náhradu týchto nákladov. 

3.4 	 Po vydaní splnomocnenia Východoslovenská distribučná, a.s. doručí Mestu Prešov 
návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena, budúcej kúpnej zmluvy 
resp. nájomnej zmluvy pre majetkovoprávne usporiadanie v intraviláne. 

3.5 	 V prlpade, ak Mesto Prešov nesplní včas záväzok uvedený v bode 3.1 a násl. tohto 
článku zmluvy považuje sa to za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti, 
Východoslovenská distribučná, a.s. pOSkytne Mestu Prešov dodatočnú lehotu na jeho 
splnenie. Ak Mesto Prešov nesplní záväzok uvedený v bode 3.1 a násl. tohto článku 
zmluvy ani v dodatočnej lehote podra tohto bodu zmluvy, Východoslovenská 
distribučná, a.s. môže odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda 
účinnosť dňom jeho doruéenia Mestu Prešov. 

3.6 	 Východoslovenská distribučná, a.s. súhlasí, aby záväzky Mesta Prešov vyplývajúce 
z tejto zmluvy boli splnené právnickou. osobou, ktorej zakladateľom alebo 
zriaďovateľom je Mesto Prešov, alebo na majetku ktorej má Mesto Prešov 100 % 
majetkový podiel, príp. inou treťou osobou. 

3.7 	 Mesto Prešov môže odstúpif od tejto zmluvy, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi Mestom Prešov a spoločnosťou Draka Comteq Slovakia s.r.o., 
predmetom ktorej bude prevod časti pozemku KNC parcelné Č. 1428/1 vk. Ú. 
Záborské, ktoroukoľvek zo zmluvných strán kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy 
nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia VSD. V prípade odstúpenia od zmluvy 
vznikne VSD nárok voči Mestu Prešov na náhradu nákladov, ktoré VSD preukázateľne 
vznikli do odstúpenia od zmluvy v súvislosti s pinenim záväzkov v zmysle tejto zmluvy. 

Čl. IV 

Ustanovenia o in!inlerskej činnosti 


4.1 	 Mesto Prešov sa touto zmluvou zaväzuje previesť na Východoslovenskú distribučnú, 
a.s. vlastníctvo k projektovej dokumentácii a súvisiacej inžinierskej činnosti pre 
uskutočnenie úprav DS realizovaných Východoslovenskou distribučnou, a.s. v zmysle 
tejto zmluvy (ďalej aj len ,stavba'), ako aj právo na použitie projektovej dokumentácie a 
súvisiacej inžinierskej činnosti pri realizácii stavby, a to najneskôr do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia vlastnictva k projektovej dokumentácii a súvisiacej inžinierskej činnosti 
pre uskutočnenie stavby. 

4.2 	 Kúpna cena projektovej dokumentácie bude stanovená dohodou zmluvných strán, 
maximálne vo výške podra sadzobníka Unika, vychádzajúc z predpokladaných 
nákladov stavby". Mestu Prešov vznikne nárok na zaplatenie kúpnej ceny po odovzdaní 
dokladov uvedených v bode 3.1 článku III tejto zmluvy PDS a splnení všetkých 
podmienok uvedených v Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska, podpísanom 
všetkými účastnlkmi tohto zápisu pri preberaní stavby. 
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4.3 	 Nárok Mesta Prešov na zaplatenie kúpnej ceny nevznikne, ak sa preukáže, že stavbu 
nie je možné realizovať pOdľa mesta Prešov predloženej projektovej dokumentácie. 
Mesto Prešov sa zaväzuje vykonať potrebné zmeny, alebo doplnenia projektovej 
dokumentácie na vlastné náklady t.j. bez nároku na navýšenie kúpnej ceny o takto 
vynaložené náklady. Ak Mesto Prešov svoj záväzok nesplní do 60 dní od vzniku tejto 
povinnosti, Východoslovenská distribučná, a.s. má právo na odstúpenie od ustanovení 
tohto článku zmluvy. 

4.4 	 Východoslovenská distribučná, a.s. sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v lehote 30 dni od 
vzniku nároku Mesta Prešov na zaplatenie kúpnej ceny. Lehota môže byť predlžená o 
dobu splatnosti Mestom Prešov vystavenej a doručenej faktúry na adresu PDS 
uvedenú v tejto zmluve. 

4.5 	 Ku kúpnej cene podľa bodu 4.2 tohto článku zmluvy môžu byť pripočítané náklady 
Mesta Prešov účelne a preukázaterne vynaložené na zabezpečenie činnosti podľa 
bodu 3.1 čl. III tejto zmluvy vrátane nákladov za vytýčenie stavby. Na určenie výšky 
nákladov podľa tohto bodu sa primerane vzťahuje bod 4.2 tohto článku zmluvy. 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

5.1 	 Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto dohode, budú sa ríadit' 
príslušnými ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení 
neskorších predpisov. 

5.2 	 Prípadné spory vzniknuté v Súvislosti s plnením tejto zmluvy budú riešené podľa 
právneho poriadku Slovenskej republiky. Vecne a miestne prlslušný súd pre 
rozhodovanie takýchto sporov je súd v zmysle zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 
poriadok v zneni neskorších predpisov. 

5.3 	 Na doručovanie písomností podľa tejto zmluvy sa budú aplikovaf pravidla doručovania 
v zmysle zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších 
predpisov. 

5.4 	 Ak sú jednotlivé alebo viaceré ustanovenia tejto zmluvy neplatné alebo sa stanú 
neplatnými, nemožnými plnenia alebo nevykonateľnými, platnosť zostávajúcich 
ustanovení týmto nebude dotknutá. Neplatné ustanovenie, ustanovenie nemožné 
plnenia alebo nevykonateľné ustanovenie bude považované za nahradené takým 
ustanovením, ktoré najviac súhlasi so zámerom a účelom neplatného ustanovenia, 
ustanovenia nemožného plnenia alebo nevykonateľného ustanovenia. 

5.5 	 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy obdrží 
každá zmluvná strana. 

5.6 	 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Prešov. 
V prfpade, ak Mesto Prešov nezverejní spôsobom v tomto bode uvedenom, zodpovedá 
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za to, že táto zmluva nenadobudne účinnosť. 
y 

5.7 	 Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že túto zmluvu neuzatvárajú za 
nevýhodných podmienok. že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich 
slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Prešov 

V Košiciach, ................................. . 	 V Prešove, ...................................... . 


Ing. Radoslav Haluška Ing. Andrea Turčanová 
predseda predstavenstva primátorka 

Ing. Jaroslav Hrušč 


riaditeľ divfzie Sieťový obchod 


• 
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Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 


uzavretá v zmysle ust. § 289 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.Obchodny zákonník v mení neskorších 
predpisov 

ČISlo zmluvy: ZoP/20151054-BZ 

Č1.1 
Zmluvné strany 

Prevádzkovatel dis!ribuMej sústavy 

Obchodné meno 

Srdlo 

ICO 

OIC 

IC DPH 

Zastúpená 


IBAN 
BIC (SWIFT) 
BBAN 
Zaplsaná v registri 

(dalej len "PDS") 

Žiadater o pripojenie 

Obchodné meno 
Srdlo 
KorešpondenMá adresa 
ICO 
OIC 
ICOPH 
Zastúpená 

Kontakt 
IBAN 
BIC (SWIFT) 
Zaprsaná v registri 

(dalej len "L:iadateľ') 

1f7 

Východoslovenská distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
36599361 
2022082997 
SK2022082997 
Ing. Radoslav Haluška, predseda predstavenstva 
Ing. Jaroslav Hrušč, riaditel diVfzie Sieťovy obchod 
SK83 8130 0000002008480001 
CITISKBA 
2008480001/8130 
Obchodný register Okresného súdu Košice I .. oddiel: Sa, vložka 1411N 

a 

PREŠOV REAL, s.r.o. 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 
31722814 
2020521393 
SK 2020521393 
Mgr. Peter Bábko, konater 
Ing. Juraj Hudáč, konater 
051/7732084 
SK0975000000004009743204 
CEKOSKBX 
Obchodný reg. Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka: 2847/P 



1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

2ľ7 

Čl. II 
Účel zmluvy 

PDS je v zmysle zákona Č. 25112012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v zneni 
neskoreich predpisov (dalej len "zákon o energetike") držitelom povolenia na podnikanie v oblasti 
distribúcie elektrickej energie na vymedzenom územi, tj. na územi Prešovského, Košického a časti 
Banskobystrického kraja. V zmysle ust. § 31 ods. 2 pfsm. o) zákona o energetike PDS je povinný 
Rripojif odberné zariadenie k distribučnej sústave, ak sú splnené technické a obchodné podmienky 
pripojenia k sústave. 
Žiadatel má záujem navýšiť maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia (MRK) odberného. 
zariadenie • Priemyselný park Záborské, 082 53 Záborské (dalej len "odberné zariadenie") 
k distribučnej sústave PDS, pričom plánovaná súhrnná maximálna rezervovaná kapacita pripojenia 
(MRK) odberného zariadenia k distribučnej sústave PDS bude navýšená z hodnoty 4.300 kW na 
hodnou 10.300 kW. 

Technické podmienky navýšenia MRK pripojenia odberného zariadenia Žiadatera do distribučnej 
sústavy PDS vyžadujú potrebu roulrenia distribučnej sústavy PDS spočlvajúcej o.i. vybudovaním 
nového VN káblového vedenia od elektrickej stanice Prešov II Sváby zaústeného do jednej 
z existujúcich spfnaclch stanic, ktorá bude záväzne určená v etape prlpravy projektovej 
dokumentácie na základe platného vyjadrenia PDS (dalej aj len "stavba"). 
Vzhladom na to, že pripojenie' odberného zariadenia vyžaduje zo strany PDS (priamo alebo 
nepriamo) vynaloženie zvýšených nákladov, je nevyhnutné, aby už pred začat1m zabezpečovania 
daného pripojenia existoval medzi PDS a liadatelom právny vzťah garantujúci uzavretie následnej 
zmluvy o pripojeni medzi PDS a Žiadatelom, súčast'ou ktorej bude aj závazok liadatela participovať 
na nákladoch súvisiacich s nim požadovaným pripojenim do distribučnej sústavy PDS v zmysle tejto 
zmluvy. 
PDS berie na vedomie, že výhradným distribútorom elektrickej energie v rámci areálu priemyselného 
parku Záborské bude právoplatný držíter povolenia (Ucencie) prevádzkovatela miestnej distribučnej 
sústavy v priemyselnom parku IPZ Záborské (prevádzkovateľ MDS), vydanej v zmysle všeobecne 
závazných právnych predpisov. 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

Zmluvné strany sa touto zmluvou zavazujú, že v budúcnosti uzavrú zmluvu o pripojeni do 
distribučnej sústavy PDS, predmetom ktorej bude závazok PDS navýšiť MRK pre odberné 
zariadenie Žiadatefa špecifikované v bode 2 článku II tejto zmluvy v distributnej sústave PDS. 
a umožnil' distribúciu elektriny v rámci takto navý~enej maximálnej rezervovanej kapacity, ako aj 
závazok Žiadateľa uhradiť PDS poplatok za pripojenie - za navýšenú MRK (dalej len "budúca 
zmluva"). Obsahové náležitosti budúcej zmluvy sú bliž~ie uvedené v bode 2 tohto článku zmluvy. 
Budúca zmluva uzavretá medzi PDS a Žiadaterom bude obsahovaf najma nasledujúce náležitosti: 
2.1. 	 Maximálna rezervovaná kapacita pripojenia bude vo výške 10.300 kW v tennlne do 


30.06.2017 za podmienky splnenia závazkov Mesta Prešov uvedených v bodoch 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 Zmluvy o spolupráci č. 03881300012015 uzatvorenej medzi PDS a Mestom Prešov, 
najneskôr do 31.12.2016. 

2.2. 	 PDS bude povinný pripojtt' odberné zariadenie liadatela uvedené v článku II tejto zmluvy do 
distribučnej sústavy PDS s maximálnou rezervovanou kapacitou podra bodu 2.1 tohto tlánku 
zmluvy po zabezpečenI všetkých dokladov potrebných k povoleniu a realizácii stavby 
Žiadaterorn; . 

2.3. 	 Žiadateľ bude povinný pred realizáciou stavby zabezpečiť potrebné terénne úpravy na úroveň 
plánovanej geodetickej nuly v celej trase plánovanej výstavby elektroenergetického zariadenia, 
ktoré bude vo vlastnlctve PDS; 

2.4. 	 Žiadatel bude povinný uhradiť PDS pripojovacf poplatok, výška ktorého bude určená na 
základe výpočtu stanoveného v zmysle platnej Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi 
(dalej len .ÚRSO"), ktorou sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spOsob 
jej vykonania. rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spOsob určenia výšky primeraného 
zisku a podklady na návrh ceny alebo vakomkorvek inom právnom predpise alebo v správnom 
akte, ktorým sa II budúcnosti bude nahrádzať táto vyhláška. Pripojovacf poplatok bude PDS 
fakturovať l:iadatefovi do 30 dni odo dňa uskutočnenia pripojenia Žiadatela do distribučnej 



sústavy PDS. lehota splatnosti faktory bude 14 dni odo dňa vystavenia faktúry. PDS sa 
zaväzuje doručil' žiadateľovi faktúru elektronicky bez zbytočného odkladu po jej vystavení; 

2.5. 	 Liadalel bude povinný uhradiť PDS zálohu na pripojovacl poplatok vo vý~ke 100 % 
z predpokladanej sumy pripojovacieho poplatku. PDS vystavi zálohovú faktoru do 5 dni odo dňa 
podplsania budúcej zmluvy aliadateľ uhradl toto zálohovú faktúru do 14 dnI odo dňa jej 
vystavenia; 

2.6. 	 V zmysle ust. § 45 zákona o energetike sa zmluvné strany dohodli, že náklady na preložku 
elektroenergetického rozvodného zariadenia uhradl ten, kto potrebu preložky vyvolal. 

2.7. 	 Ďalšie zmluvné podmienky budúcej zmluvy sú uvedené v Prllohe Č. 2 v súčasnosti platného 
rozhodnutia ÚRSO (dalej len .Prevádzkový poriadok"). V prlpade, že v čase uzatvárania 
budúcej zmluvy bude platný iný Prevádzkový poriadok schválený ÚRSO, dalšie zmluvné 
podmienky budúcej zmluvy sa budú riadiť týmto novým Prevádzkovým poriadkom. 

Čl. IV 
Spôsob uzavretia budúcej zmluvy 

1. 	 PDS je oprávnená vyzvať Liadateľa na uzavretie budúcej zmluvy najskOr po uplynuli Jedného 
mesiaca a najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. 	 Lladateľ je oprávnený vyzvať PDS na uzavretie budúcej zmluvy najskôr nasledujúci deň po splnen I 
podmienok uvedených v bode 1 článku VI tejto zmluvy a najneskÔr do dvoch rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3. 	 Výzva na uzavretie budúcej zmluvy musi mať plsomnú formu. V prlpade, ak vyzývajúcim je PDS, 
súčasťou výzvy na uzavretie budúcej zmluvy bude aj návrh budúcej zmluvy zodpovedajúci 
podmienkam dojednany'm v tejto zmluve. 

4. 	 Vyzvaná zmluvná strana je povinná sa plsomne vyjadriť k doručenej výzve na uzavretie budúcej 
zmluvy do 30 dni odo dňa jej doručenia. V prlpade, ak vyzývajúcim je Lladatel, PDS spolu 
s vyjadre nim k výzve za~le Liadaterovi aj návrh budúcej zmluvy. Nevyjadrenie sa vyzvanej zmluvnej 
strany k doručenej výzve na uzavretie budúcej zmluvy spôsobom uvedeným v tomto bode sa 
považuje za neoprávnené odmietnutie rokovania o uzavretí budúcej zmluvy. 

5. 	 Zmluvné strany sú povinné uzavrieť budúcu zmluvu zodpovedajúcu podmienkam uvedeným v tejto 
zmluve najneskôr do 60 dni odo dňa doručenia výzvy na uzavretie budúcej zmluvy. 

Čl. V 
Následky neuzavretia budúcej zmluvy 

1. 	 Ak Lladateľ neuzavrie s PDS budúcu zmluvu spôsobom uvedeným v článku IV tejto zmluvy alebo ak 
Liadate! nesplni povinnosti uvedené v bode 1 článku VI tejto zmluvy ani v dodatočne pcskytnutej 
lehote na ich splnenie v zmysle bodu 5 článku VI tejto zmluvy, PDS má právo požadovať od 
Liadatera náhradu äkody spôsobenej porušenlm záväzku uzavrieť budúcu zmluvu. PDS Je povinný 
uzatvoril' so Ziadatelom budúcu zmluvu v zmysle ust § 31 ods. 2 zákona o energetike. 

2. 	 Ak vyzvaná zmluvná strana neuzavrie v súlade s článkom IV tejto zmluvy s vyzývajúcou zmluvnou 
stranou budúcu zmluvu, má vyzývajúca zmluvná strana právo požadovať, aby obsah zm luvy určil 
súd alebo mote požadovať náhradu ~kody spôsobenej porušen Im záväzku uzavrieť budúcu zmluvu. 

3. 	 V prlpade, ak niektorá zo zmluvných strán neoprávnene odmietne rokovať o uzavreli budúcej 
zmluvy, môže druhá zmluvná strana svoje oprávnenia uvedené v bode 2 tohto článkU zmluvy 
uplatňovať kumulatlvne. 

4. 	 Nárok na náhradu ~kody a na určenie obsahu budúcej zmluvy súdom sa nepremlčl skôr ako po 
štyroch rokoch odo dňa, kedy vyzývajúca zmluvná strana vyzve druhú zmluvnú stranu na uzavretie 
budúcej zmluvy podla článku IV tejto zmluvy. 

Čl. VI 
Osobitné dojednania 

1. 	 Ziadatel sa týmto zaväzuje, že v lehote do do 31.12.2016 splnI všetky nasledujúce podmienky: 
1.1. 	 Ziadate! v mene PDS zabezpeči všetky doklady potrebné k povoleniu a realizácii stavby 

uvedenej v bode 3 čl. II tejto zmluvy a to najma: 
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- vydanie právoplatného stavebného povolenia pre stavebné objekty distribučných 
elektroenergetických zariadeni v budúcej investlcii PDS, pričom ako stavebnik na danom 
právoplatnom stavebnom povolení bude uvedený PDS; 

- 5x projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie odsúhlasenú PDS a overenú 
stavebným úradom vrátane; 

- doklad o vyňatí dotknutých pozemkov z PPF alebo lPF, ak je vyňatie potrebné podla 
stavebného povolenia, alebo iného vyjadrenia; 

- záväZné-stanovisko k využitiu polnohospodárskej pôdy na nepolnohospodársky účel (ak je 
podla príslušnej legiSlatívy potrebné); 

- odborné stanovisko ku konätrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia 
vrátane opečiatkovanej projektovej dokumentácie (ak je pOdľa príslušnej legislatIvy 
potrebné); 

- vyjadrenia dotknutých orgánov, osOb a správcov podzemných inžinierskych sietí; 
- projekt dopravného značenia (v prípade križovania cesty); 

prlpadné povolenia vstupov na pozemky; 
- technicko-geodetickú dokumentáciu spracovanú na platných katastrálnych mapách so 

zoznamom súradnlc S-JTSK lomových bodov potrebnú na vytýčenie stavby v teréne 
1.2. 	 2:iadater zabezpeči v mene PDS ku všetkým pozemkom dotknutým stavbou prlpravu zmlúv o 

budúcich zmluvách o zriadeni vecných bremien, zmluvy o bUdúcej kúpnej zmluve alebo 
nájomnej zmluvy, podla vzorových zmlúv poskytnutých PDS alebo zmlúv odsúhlasených PDS a 
zabezpečenie podplsania týchto zmlúv druhou zmlwnou stranou. Zmluvy budú pripravené na 
základe technicko-geodetickej dokumentácie, listov vlastnictva, a kópie katastrálnej mapy nie 
staršich ako 3 mesiace. 

Odplata za zriadenie vecného bremena vyplácaná vlastnlkovi(om) dotknutého(ých) 
pozemku(ov) musi byt' vopred preukázatelne schválená PDS inak nebude PDS viazaná 
návrhom zmluvy 2:iadatela. 

2. 	 PDS vystavi 2:iadatelovi plsomné splnomocnenie, ktoré ho bude oprávňovat' na zastupovanie PDS v 
súvislosti so stavbou wedenou v bode 3 čl. Il tejto zmluvy za účelom 

- ziskania právoplatného rozhodnutia o umiestneni stavby a právoplatného stavebného 
povolenia v zmysle zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v platnom zneni, a to na vIletky právne úkony spojené s územným a 
stavebným konanIm 

-	 zabezpečenia a vysporiadania vlastnlckych vzťahov k pozemkom dotknutým stavbou 
podla bodu 1.2. tohto článku zmluvy. 

3. 	 Realizácia stavby wedenej v bode 3 čl. II tejto zmluvy je vyvolaná z dôvodu potreby 2:iadatela, preto 
žiadateľ vykonáva plnenie záV3zkov obsiahnutých v bode 1.1 a 1.2 tohto článku zmluvy bez nároku 
na odmenu. 2:iadater má však nárok požadovať od PDS náhradu nákladov v zmysle článku VII, tejto 
zmluvy, na základe plsomnej žiadosti o náhradu nákladov za projektovú dokumentáciu a súvisiacu 
inžiniersku činnosť, ktorá musi byt' doručená PDS do 30 dni od zaplatenia zálohy na pripojovaci 
poplatok podla budúcej zmluvy, inak PDS nie je povinný na náhradu týchto nákladov. 

4. 	 Po vydani splnomocnenia PDS doruči 2:iadatelovi návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena, budúcej kúpnej zmluvy resp. nájomnej zmluvy. 

5. 	 V prlpade, ak žiadater nesplnI včas závazok uvedený v bode 1 tohto článku zmluvy považuje sa to 
za podstatné poruäenie zmluvnej povinnosti, PDS poskytne 2:iadateFovi dodatočnú lehotu na jeho 
splnenie. Ak 2:iadatel nesplni závazok uvedený v bode 1 tohto článku zmluvy ani v dodatočnej lehote 
podla tohto bodu zmluvy, PDS mOže odstúpiť od tejto lmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda 
účinnosť dňom jeho doručenia 2:iadateFovi. Odstúpenlm od lmluvy nie je dotknutý nárok PDS na 
náhradu tkody v zmysle bodu 1 článku V tejto zmluvy. 

6. 	 PDS týmto vyhlasuje, te splnenie záVäZkov 2:iadateFa uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tohto článku 
považuje za splnenie závazkov zo strany Mesta Prellov dohodnutých v osobitnej zmluve 
o spolupráci uzatvorenej medzi PDS a Mestom Prešov, ktoré svojim obsahom korešpondujú 
s obsahom závazkov 2:iadateFa podľa tejto zmluvy. 

7. 	 PDS súhlasi, aby záväZky 2:iadatera vyplývajúce z tejto zmluvy boli splnené Mestom Prešov. 

Čl. VII 
Ustanovenia o inžinierskej činnosti 

1, 	 2:iadateľ touto zmluvou prevádla na PDS vlastnictvo PD a súvisiacej inžinierskej činnosti pre 
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uskutočnenie stavby, ako aj právo na použitie PD a súvisiacej inžinierskej činnosti pri realizácii 
stavby. Ak Žiadateľ v čase podpisu tejto zmluvy nie je vlastníkom PD a súvisiacej inžinierskej _ 
činnosti pre uskutočnenie stavby, prevedie vlastníctvo k PD a súvisiacej inžinierskej činnosti pre 
uskutočnenie stavby, a to najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva k PD a súvisiacej 
inžinierskej činnosti pre uskutočnenie stavby. 

2. 	 Kúpna cena projektovej dokumentácie bude stanovená dohodou zmluvných strán, maximálne vo 
výške podra sadzobníka Unika, vychádzajúc z predpokladaných nákladov stavby. Žiadaterovi 
vznikne nárok na zaplatenie kúpnej ceny po odovzdaní dokladov uvedených v bode 1 článku VI tejto 
zmluvy PDS a splnení v~etkých podmienok uvedených v Zápise o odovzdaní a prevzati staveniska, 
podpísanom všetkými účastníkmi tohto zápisu pri preberanfstavby. 

3. 	 Nárok Žiadatera na zaplatenie kúpnej ceny nevznikne, ak sa preukáže, že stavbu nie je možné 
realizovat' podra Žiadaterom predloženej projektovej dokumentácie. Žiadater sa zavazuje vykonat' 
potrebné zmeny, alebo doplnenia projektovej dokumentácie na vlastné náklady t.j. bez nároku na 
navýšenie kúpnej ceny o takto vynaložené náklady. Ak Žiadaler svoj závazok nesplni do 60 dni od 
vzniku tejto povinnosti, PDS má právo na odstúpenie od ustanovení tohto článku zmluvy. 

4. 	 PDS sa zavazuje zaplatiť kúpnu cenu v lehote 30 dní od vzniku nároku Žiadate ra na zaplatenie 

kúpnej ceny. Lehota môže byť predlžená o dobu splatnosti Žiadaterom vystavenej a doručenej 

faktúry na adresu PDS uvedenú v tejto zmluve. 


5. 	 Ku kúpnej cene pOdra bodu 2 tohto článku zmluvy môžu byť pripoéltané náklady Žiadatera účelne a 

preukázaterne vynaložené na zabezpečenie činnosti podra bodu 1.1 čl. VI tejto zmluvy vrátane 

nákladov za vytýčenie stavby. Na určenie výšky nákladov podra tohto bodu sa primerane vzťahuje 


bod 2 tohto článku zmluvy. 


Čl. VIII 
Špeciálne ustanovenia 

1. 	 Zmluvné strany súhlasia s etapizáciou navy!iovania maximálnej rezervovanej kapacity zo súčasnej 
hodnoty 4.3 MW pre odberné zariadenie IPZ Záborské, a to 


a) na úroveň 6,3 MW v termlne 11/2015 

b) na úroveň 8,9 MW v termlne 2.Q 2016 

c) na úroveň 10,3 MWvtermlne 30.6.2017. 


Zmena termlnov jednotlivých etáp podlieha schváleniu oboch zmluvných strán. 

2. 	 Zmluvné strany berú na vedomie, že navýšenie maximálnej rezervovanej kapacity v zmysle bodu 1 
písm. a) alebo b) tohto článku je podmienené realizáciou preložky VN vedenI s označením V-207, V
506 a prrp. aj V542 (urČi etapa prlpravy projektovej dokumentácie na základe platného vyjadrenia 
PDS), spočlvajúcej v ich zaústenl do splnacej stanice s označenlm SS0726-67 TM 1 B.IPZ 
a súčasne realizáciou úprav meraní na odberných miestach v priemyselnom parku Záborské 
v zmysle platného vyjadrenia PDS a ktoré musia byť realizované v súlade s dokumentom 
Východoslovenskej distribučnej, a.s. ,Podmienky merania elektriny". 

3. 	 za účelom navý~enia maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v zmysle bodu 1 plsm. a) alebo b) 
tohto člänku sa zmluvné strany zavazujú uzavrieť budúce zmluvy o pripojeni. reftektujúce etapy 
navýšenia maximálnej rezervovanej kapacity, a to na základe požiadavky Žiadate ra o zmenu 
maximálnej rezervovanej kapacity pripojania doručenej PDS. 

4. 	 Žiadater bude povinný uhradiť PDS pripojovacl poplatok. výška ktorého bude určená na základe 
výpočtu stanoveného v zmysle platnej Vyhlä!iky Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi (ďalej len 
.URSO'), ktorou sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spOsob jej vykonania, 
rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spOsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na 
návrh ceny alebo vakomkorvek inom právnom predpise alebo v správnom akte. ktorým sa 
v budúcnosti bude nahrádzať táto vyhlá!ika. V prrpade navýšenia maximálnel rezervovanej kapacity 
podra bodu 1. písm a) alebo b) bude PDS pripojovacl poplatok fakturovať Ziadaterovi na základe 
uzatvorenej budúcej zmluvy o pripojenI. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dni odo dňa jej 
vystavenia. PDS vystavi zálohovú faktúru do 5 pracovných dni od podpisu zmluvy o pripojenI. 

5. 	 Ustanovenia čl. III až čl. VII tejto zmluvy sa nepoužijú na prípady navýšenia maximálnej rezervovanej 
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kapacity v zmysle bodu 1 plsm. al alebo b) tohto článku. 
6. 	 liadateľ mOže odstúpiť od tejto zmluvy, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi 

Mestom Prešov a spoločnosťou Draka Comteq Slovakia s.r.o., predmetom ktorej bude prevod časti 
pozemku KNC parcelné Č. 1428/1 vk. Ú. Záborské, ktoroukoľvek zo zmluvných strán kúpnej zmluvy. 
Odstúpenie od zmluvy nadobúda úi::innosť dňom jeho doručenia VSD. V prípade odstúpenia od 
zmluvy vznikne VSD nárok voOi žiadateľovi na náhradu nákladov, ktoré VSD preukázateľne vznikli 
do odstúpenia od zmluvy v súvislosti s pInenim záväzkov v zmysle tejto zmluvy. 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

6. 	 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnost' dňom jej podplsania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán, al< nie je v tejto zmluve ustanovené inak. 

7. 	 V prlpade, ak liadateľ je povinnou osobou v zmysle zákona i::. 21112000 z.z. o slobodnom prístupe 
k infonnáciám (ďalej len ,zákon") a zmluva zároveň spfňa podmienku jej zverejnenia podľa zákona, . 
táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 2:iadateľ sa zároveň 
zaväzuje zverejniť túto zmluvu spôsobom predpokladaným zákonom a oznámiť to preukázatefným 
spOsobom PDS, inak zodpovedá za to, že táto zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenie tohto 
bodu sa nepoužije, ak táto zmluva nespfňa podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona. 

8. 	 Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto dohode, budú sa riadiť prfslušnými 

ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni neskoršfch predpisov. 


9. 	 Prlpadné spory vzniknuté v súvislosti s plnenim tejto zmluvy budú riešené podľa právneho poriadku 
Slovenskej republiky. Vecne a miestne prlslušný súd pre rozhodovanie takýchto sporov je súd 
v zmysle zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znenI neskorších predpisov. 

10. 	 Na doručovanie plsomnosl! podľa tejto zmluvy sa budú aplikovať pravidla doručovania v zmysle 

zákona Č. 9911963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni neskoršich predpisov. 


11. 	 Ak sú jednoUivé alebo viaceré ustanovenia tejto zmluvy neplatné alebo sa stanú neplatnými, 
nemožnými plnenia alebo nevykonateľnými, platnosť zostávajúcich ustanovenI týmto nebude 
dotknutá. Neplatné ustanovenie, ustanovenie nemožné plnenia alebo nevykonateľné ustanovenie 
bude považované za nahradené takým uslanovenim, ktoré najviac súhlasI so zámerom a účelom 
neplatného ustanovenia~ ustanovenia nemožného plnenia alebo nevykonateľného ustanovenia. 

12. 	 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrži jej jedno 
vyhotovenie. 

13. 	 Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že túto zmluvu neuzatvárajú za nevýhodných 
podmienok, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu voru a 
zavazujú sa ich dobrovorne plnil'. 

za PDS: 

V Košiciach 	 dňa: 

Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Haluška Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav HruM 

Funkcia: predseda predstavenstva Funkcia: 	 riaditer divfzie Sieťový obchod 

Podpis: 
Podpis: 

Pečiatka: 
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Za Žiadatel'a : 

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Bobko Meno a priezvisko: Ing. Juraj Hudáč 

Funkcia: konater Funkcia: konater 

Podpis: 
Podpis: 

Pečiatka: 
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Zmluva o spolupráci 
č. 0388/3000/2015 

uzatvorená pOdľa § 269 odsek 2 zákona Č. 51311191 Zb. Obchodný zákonnik v zneni neskoršich predpisov 

Východoslovenská distribučná, a.s. 

Sídlo Mlynská 31, 042 91 Koške 

Zastúpená : Ing. Radoslav Haluška, predseda predstavenstva 


Ing. Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod 

IČO : 36599361 

DiČ : 2022082997 

IBAN : SK83 81300000002008480001 

BIC (SWIFT) : CITI SK BA 

Zápis v registri: Obchodný registsr Okresného súdu Kotšice /, Oddisl Sa, Vložka člslo 1411N 

a 

Mesto Prešov 
Sídlo : Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Zastúpená Ing. Andrea Turčanová, primátorka 
IČO 327646 
DiČ : 2021225679 
IBAN : SK12 75000000004008549274 
BIC (SWIFT) : CEKOSKBX 

Vychádzajúc zo vzájomných rokovaní o možnostiach navýšenia maximálnej 
rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia priemyselného parkU Záborské do distribučnej 
sústavy Východoslovenskej distribučnej, a.s. zo súčasnej hodnoty 4,3 MW na hodnotu 
10,3 MW a zabezpečenia nárastu objemu distribúcie elektriny pre priemyselný park 
Záborské, sledujúc vzájomnú pOdporu pri rozvoji priemyslu v priemyselnom parku 
Záborské uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o spolupráci: 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 


1.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že pre naplnenie účelu tejto zmluvy je nevyhnutné 
realizovať úpravy v regionálnej distnbučnej sústave, prevádzkovateľom ktorej je 
Východoslovenská distribuéná, a.s. (ďalej aj len ,Úpravy DS'). ako aj úpravy na 
elektroenergetických zariadeniach slúžiacich k napojeniu priemyselného parku 
Záborské do regionálnej distribučnej sústavy. 

1.2 Vo väzbe na požiadavku na navýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia 
(MRK) priemyselného parku Záborské sa Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej aj 

len VSD) zaväzuje vykonať na vlastné náklady Úpravy DS spočívajúce vo vybudovaní 
VN káblového vedenia vo vlastníctve VSD z elektrickej stanice Prešov II Šváby do jednej 
zo spínacích staníc v IPZ Záborské s cieľom zabezpečif MRK vo výške 10,3 MN 
v termine do 30.06.2017 za podmienky splnenia záväzkov Mesta Prešov uvedených 
v bodoch 2.1. 2.2, 2.3, 2.4 tejto zmluvy najneskôr do 31.12.2016. Realizáciou 
predmetných úprav distribučnej sústavy bude možné v budúcnosti podľa potrieb 
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investorov v priemyselnom parku Záborské zabezpečiť navýšenie MRK pripojenia IPZ 
Záborské do distribučnej sústavy VSD do výšky 13 MW za predpokladu, že v čase 
podania žiadosti o navýšenie MRK pripojenia IPZ Záborské bude táto kapacita v ES 
Prešov II k dispozici!, resp. pridelenie tejto kapacity neohrozí spoľahlivú, bezpečnú 
a ekonomicky efektívnu prevádzku relevantnej časti distribučnej sústavy VSD v zmysle 
povinností VSD podľa zákona o energetike. Predpokladané náklady Východoslovenskej 
distribučnej, a.s. na realízáciu Úprav DS predstavujú sumu vo výš~e 250.000,- EUR 

1.3 Mesto Prešov berie na vedomie, že realizácia zámeru uvedeného v bode 1.1 vyvoláva 
potrebu preložky VN vedeni s označením V-207, V-506 a príp. aj V-542 (definitívne 
stanovené na úrovni etapy prípravy projektovej dokumentácie na základe platného 
vyjadrenia Východoslovenskej distribučnej, a.s.), spočívajúcej v ich zaústení do spinacej 
stanice s označením SS0726-67 TM 1 B.IPZ (ďalej aj len .preložka VN vedení"). Zmluvné 
strany sa dohodlí, že preložku VN vedení zrealizuje Východoslovenská distribučná, a.s, 
na náklady Mesta Prešov, a to na základe Zmluvy o realizácii pre/ožky, ktorú za týmto 
účelom zmluvné strany uzatvoria najneskôr do jedného mesiaca od účinností tejto 
zmluvy. Predpokladané náklady na realizáciu preložky predstavujú sumu vo výške 
20.000,- EUR. Majetkovým rozhraním medzi VSD a IPZ Záborské budú káblové 
koncovky nachádzajúce sa v SS0726-67 TM 1B.1PZ pripájajúce VN vedenia 
V 207, V 506 a príp. aj V-542 vo vlastníctve VSD do predmetnej splnacej stanice vo 
vlastnfctve IPZ Záborské. VN káblové vedenie z elektrickej stanice Prešov II Šváby do 
jednej zo splnacích staníc v IPZ Záborské spolu s káblovými koncovkami bude 
vlastníctvom VSD. 

1.4 Mesto Prešov berie tiež na vedomie, že predpokladom Úprav DS je úprava meraní na 
odberných miestach v priemyselnom parku Záborské v zmysle platného vyjadrenia 
Východoslovenskej distribučnej, a.s. a ktoré musia byť realizované v súlade 
s dokumentom Východoslovenskej distribučnej, a.s.•Podmienky merania elektriny", 

1.5 Východoslovenská 	distribučná, a. s. berie na vedomie, že výhradným distribútorom 
elektrickej energie v rámci areálu priemyselného parku Záborské bude právoplatný 
držiteľ povolenia (licencie) prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy 
v priemyselnom parku Záborské (prevádzkovateľ MDS), vydanej v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

1.6 Zmluvné strany bení na vedomie, že navyšovanie MRK pre priemyselný park Záborské 
je možné aj postupne, na základe požiadavky prevádzkovateľa MDS o navýšenie MRK. 
Nevyhnutným predpokladom pre postupné navýšenie MRK pre priemyselný park 
Záborské je realizácia úprav uvedených v bodoch 1.3 a 1.4. Navýšenie MRK zo 
súčasnej hodnoty 4,3 MW na úroveň 6,3 MW, resp. jej následné navýšenie na úroveň 
6,9 MW, bude možné až po kumulatlvnom splneni nasledovných podmienok, t.j. na 
základe požiadavky prevádzkovateľa MDS o navýšenie MRK na prls!ušnú úroveň, po 
realizácii úprav uvedených v bodoch 1.3 a 1.4, po uzatvoreni relevantnej zmluvy/zmlúv 
o pripojeni reflektujúcich navýšenie MRK na príslušnú úroveň a po úhrade 
pripojovacieho poplatku, výška ktorého bude určená v čase uzatvorenia zmluvy 
o pripojeni platnými relevantnými legislatívnymi predpismi pre určenie výšky 
pripojovacieho poplatku reflektujúc požadovanú navýšenú hodnotu MRK. Zmluvné 
strany berú tiež na vedomie, že navýšenie MRK pripojenia pre priemyselný park 
Záborské na úroveň 10,3 MW bude možné až po realizácii úprav uvedených v bode 1.2. 
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Čl. II 

Predmet dohody 


2.1 Pre účely realizácie Úprav DS sa Mesto Prešov zavazu)e zabezpečif v mene 
V~chodoslovenskej distribučnej, a.s. vydanie právoplatného územného rozhodnutia 
a vydanie právoplatného stavebného povolenia pre v~stavbu VN káblového vedenia 
uvedeného v bode 1.2 a pre realizáciu prelQžky vedení uvedenej v bode 1.3. 

2.2 Mesto Prešov sa tiež zaväzuje zabezpečiť v mene V~chodoslovenskej distribučnej, a.s. 
všetky povolenia, vyjadrenia, stanoviská, súhlasy dotknut~ch osôb a správnych orgánov, 
prip. ďalšie úkony (napr. vyňatie dotknut~ch pozemkov z pornohospodárskeho pôdneho 
fondu pre účely v~tavby). nevyhnutné k povoleniu, resp. samotnej realizácii Úprav DS. 

2.3 Mesto Prešov v mene 	V~chodoslovenskej distribučnej, a.s. zabezpečí majetkoprávne 
vysporiadanie pozemkov v trase plánovan~ch Úprav DS, pre účely realizácie Úprav DS. 

2,4 Mesto Prešov sa tiež zaväzuje zabezpečiť a odovzdať Východoslovenskej distribučnej, 
a.s. projektovú dokumentáciu Úprav DS pre územné a stavebné konanie. 

2.5 Východoslovenská 	distribučná, a.s. sa zaväzuje uhradiť Mestu Prešov preukázateľne 
vynaložené náklady na zabezpečenie podkladov uveden~ch v bodoch 2.1, 2.2, 2,4 
potrebných pre realizáciu Úprav DS uvedených v bode 1.2, najviac však do výšky podľa 
sadzobníka UNIKA a za predpokladu, že Úpravy DS bude možné bez pOdstatných 
zmien realizovať na základe takto zabezpečen~ch podkladov. Uvedené neplatí, ak 
v čase doručenia výzvy o úhradu nákladov podra tohto bodu bude zrejmé, že 
V~chodoslovenská distribučná, a.s. nie je povinná plniť záväzky podľa bodu 1.2 tejto 
zmluvy, a to z dôvodov, ktoré nenastali na jej strane. Záväzok V~chodoslovenskej 
distribučnej, a.s. uvedený v tomto bode sa nevzťahuje na náklady na preložku uvedenú 
v bode 1.3., vrátane nákladov na projektovú dokumentáciu preložky. 

2.6 V~chodoslovenská distribučná, a.s. sa zaväzuje zabezpečiť maximálnu rezervovanú 
kapacitu pripojenia priemyselného parku Záborské uvedenú v bode 1.2 do 30.06.2017 
za podmienky splnenia záväzkov Mesta Prešov uveden~ch v bodoch 2.1, 2.2, 2.3, 2,4 
tejto zmluvy najneskôr do 31.12.2016. Vprlpade, že VSO nezabezpeči MRK vo v~ške 
10,3 MW v stanovenom term ine a Mestu Prešov v tejto pričinnej súvislosti vznikne 
škoda z dôvodu porušenia zmluvných záväzkov voči tretím subjektom, zodpovedá za 
túto škodu V~chodoslovenská distribučná, a. s. v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

2.7 Pre 	účely majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v rámci Úprav DS sa zmluvné 
strany dohodli, že vecné bremená zriadené na pozemkoch vo vlastnfctve Mesta Prešov, 
ktoré budú dotknuté umiestnenIm vybudovaného podzemného VN vedenia a jeho 
ochranného pásma alebo preložen~ch vedení V-207.a V-506, a to najmä na: 

• 	 parcelách KNC Č. 1421 (zastavané plochy a nádvoria o ~mere 30 029 m ), 

novozameran~ch a vytvorených parcelách Č. KNC 1428/1 o ~mere 36 575 m2
, 

druh ostatná plocha a KNC 1428120 o výmere 3724 m2
, druh ostatná plocha, 

ktoré vznikli od pôvodného pozemku evidovaného Okresným úradom Prešov, 
odborom katastrálnym, na liste vlastníctva Č. 721 ako pozemok registra .C· p. Č. 
1428/1 s ~merou 100299 m2, ostatné plochy, na základe geometrického 
plánu Č. 1/2015 zo dňa 30.1.2015 vypracovaného Štefanom Vargom 
Geodetické Práce, B. Némcovej 12, 080 05 Prešov, ktorý je overený 
autorizovaným geodetom a úradne potvrden~ Okresným úradom Prešov, 
katastrálnym odborom zo dňa 3.2.2015 pod Č. G1-141/2015 v k.ú. Záborské, 
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• 	 parcelách KNC Č. 3162/1 (tNalé trávne porasty o výmere 104474 ml), KNE Č. 
978/6 (vodné plochy o výmere 5 534 ml), 978/7 (ostatné plochy o výmere 5 923 
ml) v k.ú. Solivar, 

budú zriadené bezodplatne. Obsahom vecného bremena bude povinnosť vlastníka 
pozemkov strpieť umiestnenie káblového VN vedenia umiestneného v zemi na 
príslušných pozemkoch. za týmto účelom uzatvoria zmluvné strany bez zbytočného 
odkladu po výstavbe vedenia a jeho geodetickom zameraní zmluvu o bezodpléltnom 
zriadení vecného bremena na dobu neurčitú. Táto dohoda zmluvných strán má povahu 
zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy. Mesto Prešov týmto zároveň súhlasí so vstupom 
a vjazdom Východoslovenskej distribučnej, a.s. a ňou poverených osôb na dotknuté 
pozemky za účelom výstavby predmetného elektrického vedenia. 

2.8 V pripade, 	ak k zápisu vecného bremena alebo jeho časti, do katastra nehnuteľností 
podľa predchádzajúceho bodu dôjde na základe záznamu zákonného vecného bremena 
v zmysle ust. § 11 ods. 1 pism. f) zákona č. 25112012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude sa dohoda 
zmluvných strán o bezodplatnosti vecného bremena upravená v predchádzajúcom bode 
považovať za dohodu o výške nárokov v zmysle ust. § 11 ods. 5, 9 a 12 zákona 
č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, a teda Mesto Prešov si nebude voči Východoslovenskej 
distribučnej, a.s. nárokovať jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti, jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena, ani jednorazovú 
náhradu za obmedzenie užívania pozemkov v ochrannom pásme vybudovaného 
elektrického vedenia v súvislosti s úpravami DS uvedenými v bodoch 1.2 a 1.3 tejto 
zmluvy. 

2.9 Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Mesto Prešov uhradí Východoslovenskej distribučnej, 
a.s. všetky jednorazové náhrady za nútené obmedzenie užlvania nehnuteľností, 
jednorazové náhrady za zriadenie vecného bremena, alebo jednorazové náhrady za 
obmedzenie užívania pozemkov v ochrannom pásme vybudovaného alebo preloženého 
elektrického vedenia, ktoré bude VýChodoslovenská distribučná, a.s. povinná zaplatiť 
vlastnikom dotknutých pozemkov na základe riadne a včas uplatnených nárokov 
z dôvodu vzniku zákonného vecného bremena v zmysle ust. § 11 ods. 1 plsm. f) zákona 
č. 25112012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni 
neskoršich predpisov alebo na základe zmlúv o zriadeni vecného bremena 
uzatvorených medzi Východoslovenskou distribučnou, a.s. a vlastníkmi dotknutých 
pozemkov v súvislosti s úpravami DS uvedenými v bodoch 1.2 a 1.3 tejto zmluvy. 

2.10 	 Pre účely náhrady nákladov na majetkoprávne vysporiadanie v zmysle dohody 
uvedenej v bode 2.9 sa Mesto Prešov zaväzuje uhradiť Východoslovenskej distribučnej, 
a.s. náhrady v lehote 60 dni odo dňa doručenia plsomnej žiadosti Východoslovenskej 
distribučnej, a.s. na adresu sídla Mesta Prešov spolu s prilohami, ktorými budú doklady 
preukazujúce riadne a včasné uplatnenie si nárokov jednotlivých vlastníkov pozemkov 
dotknutých realizáciou Úprav DS, doklady preukazujúce úhradu jednorazových náhrad 
alebo náhrad za zriadenie zmluvného vecného bremena, kópie znaleckých posudkov, ak 
boli na stanovenie výšky náhrad vyhotovené., príp. kópie zmlúv o zriadení vecného 
bremena uzatvorené medzi Východoslovenskou distribučnou, a.s. a vlastníkmi 
dotknutých pozemkov. 

2.11 Mesto Prešov berie na vedomie, že zmenu maxímálnej rezeNovanej kapacity 
priemyselného parku IPZ Záborské je možné uskutočniť na základe Zmluvy o pripojaní, 

resp. Zmluvy o poskytnutí maximá/nej rezeNovanej kapacity, ktorú je žiadateľ 
o pripojenie, resp. o zmenu maximálnej rezeNovanej kapacity, povinný uzatvoriť 
s Východoslovenskou distribučnou, a.s.. Žiadateľ o pripojenie bude povinný uhradit' 

Strana 4 z 8 



Východoslovenskej distribučnej, a.s., ako prevádzkovateľovi distribuénej sústavy, 
pripojovací poplatok za maximálnu rezervovanú kapacitu, výška ktorého bude určená na 
základe výpočtu stanoveného v zmysle platnej Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetvi, ktorou sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej 
vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky 
primeraného zisku a podklady na návrh ceny alebo vakomkoľvek inom právnom 
predpise alebo v správnom akte, ktorým sa v budúcnosti bude nahrádzal' táto vyhláška. 

Čl, III 

Osobitné dojednania 


3.1 	Mesto Prešov sa týmto zaväzuje, že v lehote do 31.12. 2016 splni všetky nasledujúce 
podmienky: 

3.1.1 Mesto Prešov v mene Východoslovenskej distribučnej, a.s. zabezpečí všetky 
doklady potrebné k povoleniu a realizácii stavby uvedenej v bode 1.2 tejto zmluvy 
a to najmä: 

- vydanie právoplatného stavebného povolenia pre stavebné objekty distribučných 
elektroenergetických zariadeni v budúcej investícii Východoslovenskej 
distribučnej, a.s., pričom ako stavebnlk na danom právoplatn om stavebnom 
pOVOleni bude uvedený Východoslovenská distribučná, a.s.; 
5x projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie odsúhlasenú 
Východoslovenskou distribučnou, a.s. a overenú stavebným úradom vrátane; 

- doklad o vyňatí dotknutých pozemkov z PPF alebo LPF, ak je vyňatie potrebné 
podľa stavebného povolenia, alebo iného vyjadrenia; 

- záväzné stanovisko k využitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky 
účel (ak je podľa príslušnej legislatívy potrebné); 

- odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného teohnického 
zariadenia vrátane opečiatkovanej projektovej dokumentácie (ak je podľa 
príslušnej legislatívy potrebné); 

- vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb ä správcov podzemných inžinierskych 
sietí; 

- projekt dopravného značenia (v prípade križovania cesty); 
- prípadné povolenia vstupov na pozemky; 
- technicko-geodetickú dokumentáciu spracovanú na platnýCh katastrálnych 

mapách so zoznamom súradníc S-JTSK lomových bodov potrebnú na 
vytýčenie stavby v teréne 

3.1.2 Mesto Prešov 	zabezpeči v mene Východoslovenskej distribučnej, a.s. ku 
všetkým pozemkom dotknutým stavbou majetkoprávne vysporiadanie v zmysle 
bodu 2.3 vo väzbe na ustanovenia bodov 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 tejto zmluvy. 

3.2 Východoslovenská distribučná, a.s. vystavi Mestu Prešov písomné splnomocnenie, ktoré 
ho bude oprávňovať na zastupovanie Východoslovenskej distribučnej, a.s. v súvislosti 
so stavbou uvedenou v bode 1.2 tejto zmluvy za účelom 

- ziskania právoplatného rozhodnutia o. umiestneni stavby a právoplatného 
stavebného povolenia v zmysle zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadkU (stavebný zákon) v platnom znení, a to na všetky právne 
úkony spojené s územným a stavebným konanim 

-	 zabezpečenia a vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom dotknutým 
stavbou podľa bodu 3.1.2. tohto článku zmluvy. 

3.3 Realizácia stavby uvedenej v bode 1.2 čl. I tejto zmluvy je vyvolaná z dôvodu potreby 
Mesta Prešov, preto Mesto Prešov vykonáva plnenie záväzkov obsiahnutých v bode 
3.1.1 a 3,1.2 tohto článku zmluvy bez nároku na odmenu. Mesto Prešov má však nárok 
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požadovať od Východoslovenskej distribučnej, a,s, náhradu nákladov v zmysle článku 
IV tejto zmluvy, na základe písomnej žiadosti o náhradu nákladov za projektovú 
dokumentáciu a súvisiacu inžiniersku činnosť, ktorá musí byť doručená 
Východoslovenskej distribučnej, a.s. do 30 dní od zaplatenia zálohy na pripojovaci 
poplatok podla zmluvy o pripojení uzatvorenej medzí Východoslovenskou distribučnou, 
a.s. a žiadaterom o pripojenie do distribučnej sústavy v zmysle bodu 1.2. tejto zmluvy, 
t.j. v súvislosti s navýšením MRK na 10,3 MW, inak Východoslovenská distribučná, a,s. 
nie je povinná na náhradu týchto nákladov. 

3.4 	 Po vydaní splnomocnenia Východoslovenská distribučná, a.s. doruči Mestu Prešov 
návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, budúcej kúpnej zmluvy 
resp. nájomnej zmluvy pre majetkovoprávne usporiadanie v intraviláne. 

3.5 	 V prípade, ak Mesto Prešov nesplní včas záväzok uvedený v bode 3.1 a nás!. tohto 
článku zmluvy považuje sa to za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti, 
Východoslovenská distribučná, a.s. poskytne Mestu Prešov dodatočnú lehotu na jeho 
splnenie. Ak Mesto Prešov nesplni záväzok uvedený v bode 3.1 a nás!. tohto článku 
zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa tohto bodu zmluvy, Východoslovenská 
distribučná, a.s. môže odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda 
účinnost' dňom jeho doručenia Mestu Prešov. 

3.6 	 Východoslovenská distribučná, a.s. súhlasi, aby záväzky Mesta Prešov vyplývajúce 
z tejto zmluvy boli splnené právnickou osobou, ktorej zakladateľom alebo 
zriaďovateľom je Mesto Prešov, alebo na majetku ktorej má Mesto Prešov 100 % 
majetkový podiel, príp. inou treťou osobou. 

3.7 	 Mesto Prešov môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi Mestom Prešov a spoločnosťou Draka Comteq Slovakia s.r.o., 
predmetom ktorej bude prevod časti pozemku KNC parcelné č, 142811 v k. U. 
Záborské, ktoroukoľvek zo zmluvných strán kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy 
nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia VSD. V prípade odstúpenia od zmluvy 
vznikne VSD nárok voči Mestu Prešov na náhradu nákladov, ktoré VSD preukázateľne 
vznikli do odstúpenia od zmluvy v súvislosti s plnením záväzkov v zmysle tejto zmluvy. 

ČUV 

Ustanovenia o inžinierskej činnosti 


4.1 	 Mesto Prešov sa touto zmluvou zaväzuje previesť na Východoslovenskú distribučnú, 
a.s. vlastníctvo k projektovej dokumentácií a súvisiacej inžinierskej činnosti pre 
uskutočnenie úprav DS realizovaných Východoslovenskou distribučnou, a.s. v zmysle 
tejto zmluvy (ďalej aj len .stavba"), ako aj právo na použitie projektovej dokumentácie a 
súvisiacej inžinierskej činnosti pri realizácii stavby, a to najneskôr do 30 dni odo dňa 
nadobudnutia vlastníctva k projektovej dokumentácii a súvisiacej inžinierskej činnosti 
pre uskutočnenie stavby. 

4.2 	 Kúpna 'cena projektovej dokumentácie bude stanovená dohodou zmluvných strán, 
maximálne vo výške pOdľa sadzobníka Unika, vychádzajúc z predpokladaných 
nákladov stavby. Mestu Prešov vznikne nárok na zaplatenie kúpnej ceny po odovzdani 
dokladov uvedených v bode 3.1 článku 1/1 tejto zmluvy PDS a splneni všetkých 
podmienok uvedených v Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska, podpísanom 
všetkými účastníkmi tohto zápisu pri preberani stavby. 
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4.3 	 Nárok Mesta Prešov na zaplatenie kúpnej ceny nevznikne, ak sa preukáže, že stavbu 
nie je možné realizovať podl'a mesta Prešov predloženej projektovej dokumentácie. 
Mesto Prešov sa zaväzuje vykonať potrebné zmeny, alebo doplnenia projektovej 
dokumentácie na vlastné náklady tj. bez nároku na navýšenie kúpnej ceny o takto 
vynaložené náklady. Ak Mesto Prešov svoj záväzok nesplní do 60 dní od vzniku tejto 
povinnosti, Východoslovenská distribučná, a.s. má právo na odstúpenie od ustanovení 
tohto článku zmluvy. 

4.4 	 Východoslovenská distribučná, a.s. sa zaviIzuje zaplatiť kúpnu cenu v lehote 30 dní od 
vzniku nároku Mesta Prešov na zaplatenie kúpnej ceny. Lehota môže byt' predlžená o 
dobu splatnosti Mestom Prešov vystavenej a doručenej faktúry na adresu PDS 
uvedenú v tejto zmluve. 

4.5 	 Ku kúpnej cene podra bodu 4.2 tohto článku zmluvy môžu byť pripočitané náklady 
Mesta Prešov účelne a preukázateľne vynaložené na zabezpečenie činnosti pOdľa 
bodu 3.1 čl. III tejto zmluvy vrátane nákladov za vytýčenie stavby. Na určenie výšky 
nákladov podra tohto bodu sa primerane vzťahuje bod 4.2 tohto článku zmluvy. 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

5.1 	 Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto dohode, budú sa riadiť 
príslušnými ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni 
neskorších predpisov. 

5.2 	 Prlpadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy budú riešené pOdľa 
právneho poriadku Slovenskej republíky. Vecne a miestne príslušný súd pre 
rozhodovanie takýchto sporov je súd v zmysle zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 
poriadok v zneni neskorších predpisov. 

5.3 	 Na doručovanie písomnost[ podľa tejto zmluvy sa budú aplikovať pravidla doručovania 
v zmysle zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskoršich 
predpisov. 

5.4 	 Ak sú jednotlivé alebo viaceré ustanovenia tejto zmluvy neplatné alebo sa stanú 
neplatnými, nemožnými plnenia alebo nevykonateľnými, platnosť zostávajúcich 
ustanoveni týmto nebude dotknutá. Neplatné ustanovenie, ustanovenie nemožné 
plnenia alebo nevykonateľné ustanovenie bude považované za nahradené takým 
ustanoven1m, ktoré najviac súhlasí so zámerom a účelom neplatného ustanovenia, 
ustanovenia nemožného plnenia alebo nevykonateľného ustanovenia. 

5.5 	 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy obdrži 
každá zmluvná strana. 

5.6 	 Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Prešov. 
V prípade, ak Mesto Prešov nezverejni spôsobom v tomto bode uvedenom, zodpovedá 
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za to, že táto zmluva nenadobudne účinnost'. 

5.7 	 Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že túto zmluvu neuzatvárajú za 
nevýhodných podmienok, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich 
slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Prešov 

V Košiciach, ................................. . 	 V Prešove, ...................................... . 


Ing. Radoslav Haluška Ing. Andrea Turčanová 
predseda predstavenstva primátorka 

Ing. Jaroslav Hrušč 
riaditeľ divrzie Sieťový obchod 
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MEMORANDUM O POROZUMENi A VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI 

medzi 


Mestom PREŠOV 

a 


spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. 




PREAMBULA 

Mesto Prešov a Východoslovenská distribučná, a.s., uvedomujúc si význam vzájomnej 
spolupráce pri napíňaní potrieb obyvatel'ov mesta Prešov a jeho okolia uzatvárajú toto 
memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. 

PREDMET MEMORANDA 

1. 	 Sledujúc. potreby obyvaterov mesta a vnlmajúc Východoslovenskú distribučnú, a.s. 
ako významného partnera pri realizácii projektov verejnoprávneho charakteru, Mesto Prešov 
bude vytvárať predpoklady pre realizáciu zámerov Východoslovenskej distribučnej, a.s. 
smerujúcich k skvalitneniu technickej infraštruktúry slúžiacej pre distribúciu elektriny na území 
mesta. S cíerom urýchliť investičnú prfpravu pri výstavbe a obnove technickej infraštruktúry, 
Mesto Prešov vyvinie maximálne úsilie smerujúce k znlženiu administratívnej záťaže a urýchleniu 
procesu pri rozhodovaní o umiestňovanI a povorovanf stavieb Východoslovenskej 
distribučnej, a.s.. 

2. 	 Východoslovenská distribučná, a.s., ako prevádzkovater regionálnej distribučnej sústavy a jeden 
z krúčových subjektov pôsobiacich na území mesta Prešov a v jeho okolí si plne uvedomuje 
potrebu zachovania historických, kultúrnych a prírodných hodnôt na tomto území. S cierom 
podporiť uvedené a sledujúc zvýšenie bezpečnosti a sporahlivosti distribúcie elektrinv, 
Východoslovenská distribučná, a.s. bude pri budovaní svojej technickej infraštruktúry aplikovať 
technické riešenia a využívať prostriedky a technologické postupy, ktoré v čo najväčšej možnej 
miere budú zohradňovať požiadavky a oprávnené záujmy Mesta Prešov, jeho obyvaterov 
a organizácií pôsobiacich na jeho území. 

3. 	 Východoslovenská distribučná, a.s. pri technických riešeniach obnovy a rozvoja distribučnej 

sústavy zohradní špecifiká vyplývajúce z existencie historických a kultúrnych hodnôt 
nachádzajúcich sa v centrálnej mestskej zóne Mesta Prešov vymedzenej ulicami Hlavná, 
Slovenská, Hurbanistov, Metodova, Svätoplukova, Jarková, Tkáčska, Weberova, Floriánova, 
Šarišská, Suchomlynská, Biskupa Gojdiča a v čo najväčšej možnej miere pristúpi ku kabelizácii 
elektrických vedenI. Východoslovenská distribučná, alSo vnima tento prístup ako svoj príspevok 
k estetizácii centrálnej mestskej zóny a zvýšeniu uživaterského komfortu pre Mesto Prešov a jeho 
obyvaterov. Pri Investíciách do obnovy a rozvoja jednotlivých častí distribučnej sústavy v ostatných 
častiach mesta obe strany súhlasia s tým, že zo strany Východoslovenskej distribučnej, a.s. budú 
zvolené štandardné technické riešenia nadzemných elektrických vedeni, vrátane rekonštrukcie 
a úprav e)(istujúcich vedení, zohradňujúce najnovšie požiadaVky na bezpečnosť a sporahlivosť 
elektroenergetických vedení a zariadenI. Zároveň sa Východoslovenská distribučná a. s. zaväzuje 
poskytnúť aktuálny podklad so zakreslením NN, VN, WN rozvodov na území mesta Prešov za 
účelom prípravy zmien a doplnkOV ÚZemného plánu mesta Prešov v digitálnej forme (vo formáte 
po dohode oboch strán memoranda) a zabezpečiť odovzdávanie porealizačných zameraní 
v kolaudačných konaniach v digitálnej forme (vo formáte PDF), ktoré realizuje VSD. 

4. 	 Strany memoranda, uvedomujúc si zložitosť investičného plánovania a inžinierskej prípravy, 
sa zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť najmä pri príprave jednotlivých stavieb 
VýchOdoslovenskej distribučnej, a.s. ako aj jednotlivých projektov Mesta Prešov. Za tým účelom sa 
strany Memoranda zaväzujú vzájomne sa informovať o pripravovaných investičných zámeroch, 
ktoré by mohli mať vplyv na činnosť druhej strany. 



5. 	 Východoslovenská distribučná, a.s. poskytne Mestu Prešov podporu pri plánovaných projektoch 
a aktivitách Mesta Prešov, ktoré vyvolajú potrebu zmeny jestvujúcich alebo vybudovanie nových 
pripojení do distribučnej sústavy. Východoslovenská distribučná, a.s. bude nápomocná 
pri stanovovani podmienok technického riešenia pripojení do distribučnej sústavy vyhovujúcich 
potrebám a oprávneným požiadavkám oboch strán. 

6. 	 Mesto Prešov uvedomujúc si verejnoprávny charakter distribúcie elektrickej energie zohradní pri 
určovaní výšky náhrad za zriadenie vecných bremien v súvislosti s výstavbou pri obnove a rozvoji 
distribučnej sústavy na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Prešov túto skutočnosť ako prípad hodný 
osobitného zretera. Za týmto účelom sa strany memoranda dohodli, že v rámci majetkoprávneho 
vysporiadania budú vecné bremena v prípade stavieb vyvolaných zo strany Východoslovenskej 
distribučnej, a.s. alebo Mesta Prešov zriaďované bezodplatne v období rokov 2015 - 2017, počnúc 
nadobudnutím účinnosti tohto memoranda. V prípade stavieb vyvolaných tretími subjektmi bude 
náhrada za zriadenie vecných bremien na pozemkoch Mesta Prešov vo vzťahu k elektrickým 
vedeniam Východoslovenskej distribučnej, a.s. zriaďované v symbolickej výške 1,- EUR/m', pokiaľ 
týmito stavbami dochádza k pripojeniu odberných miest na území intravilánu Mesta Prešov.. 

7. 	 Za účelom skvalitnenia distribúcie elektriny pre obyvaterov a ostatné subjekty žijúce a pôsobiace 
na území Mesta Prešov a v jeho okolí. Východoslovenská distribučná, a.s. týmto deklaruje 
investície do obnovy a rozvoja distribučných vedení na tomto území v celkovom objeme 
cca 1.800 tis. EUR pre roky 2015-2017, ktorých bližšiu identifikáciu doručí Východoslovenská 
distribučná, a. s. mestu Prešov v lehote 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

8. 	 Východoslovenská distribučná, a.5. ponúka tiež Mestu Prešov detailnú diskusiu o možnostiach 
budúcej spolupráce pri zabezpečení internetizácie územia, vytváraní nových mofností pre 
zabezpečenie verejného osvetlenia, zabezpečeni distribúcie elektriny pri obnove priemyselných 
zón v Meste Prešov, rozvoji a tvorbe bytových podmienok obyvaterstva, prípadne spoluprácu pri 
iných rozvojových aktivitách v súlade s požiadavkami oboch strán memoranda. 

9. 	 Toto memorandum je vyhlásením jeho strán o ich súčasnom porozumení a slúži ako základ pre 
ďalšiu spoluprácu pri investičných zámeroch oboch strán. 

10. Strany memoranda potvrdzujú a súhlasia, že toto memorandum nevytvára ani nemá za cier 
vytvoriť združenie, spoločný podnik alebo podobný vzťah medzi stranami memoranda alebo 
akýmikorvek leh spriaznenými osobami a ďalej potvrdzuje, že memorandum nevytvára vzťah alebo 
záväzok spočívajúci v konaní v mene inej osoby medzi nimi a ani medzi ich spriaznenými osobamí. 

11. Pre účely vzájomnej informovanosti si strany Memoranda dohodli, že za Mesto Prešov bude 
kontaktným útvarom Mestského úradu ........................... (...m........... ............@ ........... sk , 
tel.: .............. ) a za VýChodoslovenskú distribučnú. a.s. Odbor Operatívny asset manažment (Ing. 
Marek Palgut; palgut marek@vsds.sk; tei. 055-6102267) vo veciach plánovania a technických, 
Úsek Zákaznícke distribučné služby (Ing. Rita Semanová Br5stlová; semanova rita@vsds.sk; tel. 
055-6102369) vo veciach zmluvných, Odbor Manažment vlastníckych vzťahov (Mgr. Miriam 
lévayová; !evavova miriam@vsds.sk; tei. 055-6102570) vo veciach majetkoprávneho 
vysporiadania. 

12. Strany memoranda sa dohodli, že jeho platnosť je možné pred!žiť na základe dOhody strán 
memoranda. Za týmto účelom strany memoranda deklarujú vzájomný záväzok pristúpiť 
k rokovaniam o podmienkach preclfženia platnosti memoranda ešte pred uplynutím doby jeho 
platnosti. 

13. Toto memorandum je vyhotovené v dl/och rovnopisoch v slovenskom jazyku, 	pričom každá zo 
strán obdrží po jednom rovnopise. 
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14. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť nasledujúci deň po lverejnení 
memoranda. 

za Mesto PREŠOV: 


V Prešove, dňa ................................... . 


Ing. Andrea Turčanová 
primátorka 

Za Východoslovenskú distribučnú, a.s.: 

V Košiciach, dňa .................................. . 

Ing. Radoslav Haluška 
predseda predstavenstva 

Ing. Jaroslav Hrušč 
riaditeľ divízie Sieťový obchod 



- NÁVRH -


Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 


uzavretá v zmysle ust § 289 a nasi. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni neskornich 
predpisov 

Čislo zmluvy: ZoP/20151054-BZ 

Čl.l 
Zmluvné strany 

Prevádzkovate! distribučnej sústavy 

Obchodné meno 

Sldlo 

IČO 


DiČ 

IČDPH 


Zastúpená 

IBAN 

BIC (SWIFT) 

BBAN 

Zapísaná v registri 


(ďalej len "PDS") 

Liadate! o pripojenie 

Obchodné meno 
S/dio 
Korešpondenčná adresa 
IČO 
DiČ 
IČDPH 
Zastúpená 

Kontakt 
IBAN 
BIC (SWIFT) 
Zapisaná v registri 

(ďalej len "Liadater") 

1n 

Východoslovenská distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
36599361 
2022082997 
SK2022082997 
Ing. Radoslav Haluška, predseda predstavenstva 
Ing. Jaroslav HIU~č. riaditel div/zie Sieťový obchod 
SK83 8130 0000 0020 0848 0001 
CITISKBA 
200848000118130 
Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka 1411N 

il 

PREŠOV REAL, s.r.o. 
Slovenská 40, 08001 Prešov 
Slovenská 40, OBO 01 Prešov 
31722814 
2020521393 
SK 2020521393 
Mgr. Peter Bobko, konate! 
Ing. Juraj Hudáč, konate! 
051f 7732084 
SK0975000000004009743204 
CEKOSKBX 
Obchodný reg. Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka: 2847fP 
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Čl. II 
Účel zmluvy 

1, 	 PDS je v zmysle zákona Č. 25112012 Z,z, o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení 
neskoršich predpisov (dalej len .zákon o energetike") držiteľom povolenia na podnikanie v oblasti 
distribúcie elektrickej energie na vymedzenom územI, t.j, na územi Prešovského, Košického a časti 
Banskobystrického kraja. V zmysle ust § 31 ods. 2 plsm, o) zákona o energetike PDS je povinný 
pripojiť odberné- zariadenie k distribučnej sústave, ak sú splnené technické a obchodné podmienky 
pripojenia k sústave, 

2, 	 Liadater má záujem navýšiť maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia (MRK) odberného 
zariadenie - Priemyselný park Záborské. 082 53 Záborské (dalej len ,odberné zariadenie") 
k distribučnej sústave PDS, pričom plánovaná súhrnná maximálna rezervovaná kapacita pripojenia 
(MRK) odberného zariadenia k distribučnej sústave PDS bude navýšená z hodnoty 4,300 kW na 
hodnou 10.300 kW. 
Technické podmienky navýšenia MRK pripojenia odberného zariadenia Liadatera do distribučnej 
sústavy PDS vyžadujú potrebu rozšírenia distribučnej sústavy PDS spočlvajúcej oj, vybudovanim 
nového VN káblového vedenia od elektrickej stanice Prešov II Sváby zaústeného do jedne; 
z existujúcich splnaclch stanic, ktorá bude záväzne určená vetape prlpravy projektovej 
dokumentácie na základe platného vyjadrenia PDS (dalej aj len "stavba"), 

. 3, 	 Vzhradom na to, že pripojenie odbemého zariadenia vyžaduje zo strany PDS (priamo alebo 
nepriamo) vynaloženie zvýšených nákladov, je nevyhnutné, aby už pred začatlm zabezpečovania 
daného pripojenia existoval medzi PDS a Liadatelom právny vzťah garantujúci uzavretie následnej 
zmluvy o pripojeni medzi PDS a Liadaterom, súčasťou ktorej bude aj záväzok Liadateľa participovať 
na nákladoch súvisiacich s nim požadovaným pripojenfm do distribučnej sústavy PDS v zmysle tejto 
zmluvy, 

4, 	 PDS berie na vedomie, že výhradným distribútorom elektrickej energie v rámci areálu priemyselného 
parku Záborské bude prävoplatný držiter povolenia (licencie) prevádzkovateľa miestnej distribučnej 
sústavy v priemyselnom parku IPZ Záborské (prevádzkovater MDS), vydanej v zmysle všeobecne 
závazných právnyCh predpisov. 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

1, 	 Zmluvné strany sa touto zmluvou zavazujú, že v budúcnosti uzavrú zmluvu o pripojenI do 
distribučnej sústavy PDS, predmetom ktorej bude závazok PDS navýšiť MRK pre odbemé 
zariadenie Liadateľa špecifikované v bode 2 článku II tejto zmluvy v distribučnej sústave PDS 
a umožnif distribCIciu elektriny v rámci takto naVýšenej maximálnej rezervovanej kapacity, ako aj 
závazok 2:iadateľa uhradiť PDS poplatok za pripojenie - za navýšenú MRK (dalej len "budúca 
zmluva"). Obsahové náležitosti budúcej zmluvy sú bližšie uvedené v bode 2 tohto článku zmluvy. 

2, Budúca zmluva uzavretá medzi PDS a 2:iadateľom bude obsahovať najma nasledujúce náležitosti: 
2,1. Maximálna rezervovaná kapacita pripojenia bude vo Výške 10.300 kW \I termlne do 

30.06.2017 za podmienky splnenia závazkov Mesta Prešov uvedených \I bodoch 2,1, 2,2, 2,3, 
2.4 Zmluvy o spolupráci č, 038813000/2015 uzatvorenej medzi PDS a Mestom Prešov, 
najneskôr do 31 , 12.2016, 

2.2, PDS bude povinný pripojiť odbemé zariadenie Liadatera uvedené v článku II tejto zmluvy do 
distribučnej sústavy PDS s maximálnou rezervovanou kapacitou podra bodu 2.1 tohto článku 
zmluvy po zabezpečeni všetkých dokladov potrebných k povOleniu a realizácii stavby 
Lladate!om; 

2.3, 2:iadater bude povinný pred realizáciou stavby zabezpečiť potrebné terénne úpravy na úroveň 
plánovanej geodetickej nuly v celej trase plánovanej Výstavby elektroenergetického zariadenia, 
ktoré bude vo vlastnlctve PDS; 

2.4, 	 Liadater bude povinný uhradiť PDS pripojovaci poplatOk, výška ktorého bude určená na 
základe výpočtu stanoveného v zmysle platnej Vyhlášky Úradu pre reguláciu Sieťových odvetví 
(dalej len .ÚRSO·), ktorou sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob 
jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spOsob určenia výšky primeraného 
zisku a podklady na nállm ceny alebo vakomkorvek inom právnom predpise alebo v správnom 
akte, ktorým sa II budúcnosti bude nahrádzať táto vyhláška. Plipojovacl poplatok bude PDS 
fakturovať Liadaterolli do 30 dni odo dňa uskutočnenia pripojenia 2:iadateľa do distribučnej 
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sústavy PDS. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. PDS sa 
zaväzuje doručiť žiadaterovi faktúru elektronicky bez zbytočného odkladu po jej vystaveni; 

2.5. 	 Žiadater bude povinný uhradiť PDS zálohu na pripojovacl poplatok VO výške 100 % 
z predpokladanej sumy pripojovacieho poplatku. PDS vystaví zálohovú faktúru do 5 dni odo dňa 
podpísania budúcej zmluvy a Žiadater uhradl túto zálohovú faktúru do 14 dni odo dňa jej 
vystavenia ; 

2.6. 	 V zmysle ust § 45 zákona o energetike sa zmluvné strany dohodli, že náklady na preložku 
elektroenergetického rozvodného zariadenia uhradí ten, kto potrebu preložky vyvolal. 

2.7. 	 Ďalšie zmluvné podmienky budúcej zmluvy sú uvedené v Prllohe č. 2 v súčasnosti platného 
rozhodnutia ÚRSO (ďalej len .Prevádzkový poriadok'). V prlpade, že v čase uzatvárania 
budúcej zmluvy bude platný iný Prevádzkový poriadok schválený ÚRSO, ďalšie zmluvné 
podmienky budúcej zmluvy sa budú riadiť týmto novým Prevádzkovým poriadkom. 

Čl. IV 
SpÔSOb uzavretia budúcej zmluvy 

1. 	 PDS je oprávnená vyzvat' Žiadatera na uzavretie budúcej zmluvy najskôr po uplynulí jedného 
mesiaca a najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. 	 Žiadater je oprávnený vyzvať PDS na uzavretie budúcej zmluvy najskôr nasledujúci deň po splneni 
podmienok uvedených v bode 1 článku VI tejto' zmluvy a najneskôr do dvoch rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3. 	 Výzva na uzavretie budúcej zmluvy musi mať písomnú formu. V prípade, ak vyzývajúcim je PDS, 
súčasťou výzvy na uzavretie budúcej zmluvy bude aj návrh budúcej zmluvy zodpovedajúci 
podmienkam dojednaným v tejto zmluve. 

4. 	 Vyzvaná zmluvná strana je povinná sa písomne vyjadriť k doručenej výzve na uzavretie budúcej 
zmluvy do 30 dni odo dňa jej doručenia. V pripade, ak vyzývajúcim je Žiadater, PDS spolu
s vyjadrenim k výzve zašle Žiadaterovi aj návrh budúcej zmluvy. Nevyjadrenie sa vyzvanej zmluvnej 
strany k doručenej výzve na uzavretie budúcej zmluvy spOsobom uvedeným v tomto bode sa 
považuje za neoprávnené odmietnutie rokovania o \lzavreU budúcej zmluvy. 

5. 	 Zmluvné strany sú povinné uzavrieť budúcu zmluvu zodpovedajúcu podmienkam uvedeným v tejto 
zmluve najneskôr do 60 dni odo dňa doručenia výzvy na uzavretie budúcej zmluvy. 

Čl. V 
Následky neuzavretia budúcej zmluvy 

1. 	 Ak Žiadater neuzavrie s PDS budúcu zmluvu spôsobom uvedeným v článku IV tejto zmluvy alebo ak 
Žiadateľ nesplnI povinnosti uvedené v bode 1 článku VI tejto zmluvy ani v dodatočne poskytnutej 
lehote na ich splnenie v zmysle bodu 5 článku VI tejto zmluvy, PDS má právo požadovať od 
Žiadateľa náhradu škody spôsobenej porušením záväzku uzavrieť budúcu zmluvu. PDS je povinný 
uzatvoriť so Žiadaterom budúcu zmluvu v zmysle ust. § 31 ods. 2 zákona o energetike. 

2. 	 Ak vyzvaná zmluvná strana neuzavrie v súlade s článkom IV tejto zmluvy s vyzývajúcou zmluvnou 
stranou budúcu zmluvu, má vyzývajúca zmluvná strana právo požadovať. aby obsah zmluvy určil 
súd alebo mOže požadovať náhredu škody spOsobenej porušen Im záväzku uzavrieť budúcu zmluvu. 

3. 	 V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán neoprávnene odmietne rokovať o uzavret! budúcej 
zmluvy, mOže druhá zmluvná strana svoje oprávnenia uvedené v bode 2 tohto článku zmluvy 
uplatňovať kumulatfvne. 

4. 	 Nárok na náhradu škody ana určenie obsahu budúcej zmluvy súdom sa nepremlčl skôr ako po 
štyroch rokoch odo dňa, kedy vyzývajúca zmluvná strana vyzve druhú zmluvnú stranu na uzavretie 
budúcej zmluvy podľa článku IV tejto zmluvy. 

Čl. vl 
Osobitné dojednania 

1. 	 l::iadater sa týmto zaväzuje, že v lehote do do 31.12.2016 splni všetky nasledujúce podmienky: 
1.1. 	 Žiadateľ v mene PDS zabezpeči všetky doklady potrebné k povoleniu a realizácii stavby 

uvedenej v bode 3 čt II tejto zmluvy a to najma: 

3/7 



- NÁVRH 

- vydanie právoplatného stavebného povolenia pre stavebné objekty distribučných 
elektroenergetických zariadeni v budúcej investícii PDS, pričom ako stavebník na danom 
právoplatnom stavebnom povoleni bude uvedený PDS; 

- Sx projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie odsúhlasenú PDS a overenú 
stavebným úradom vrátane; 

- doklad o vyňali dotknutých pozemkov z PPF alebo LPF, ak je vyňatie potrebné podla 
stavebného povolenia, alebo iného vyjadrenia; 

- záv1!zné stanovisko k využitiu polnohospodárskej pôdy na nepolnohospodársky účel (ak je 
podla prlslušnej legislatfvy potrebné); 

- odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia 
vrátane opečiatkovanej projektovej dokumentácie (ak je podla príslušnej legislatívy 
potrebné); 

- vyjadrenia dotknutých orgánov, osOb a správcov podzemných inžinierskych síetí; 

- projekt dopravného znal:enia (v prípade križovania cesty); 

- prlpadné povolenia vstupov na pozemky; 

- technicko-geodetickú dokumentáciu spracovanú na platných katastrálnych mapách so 


zoznamom súradnlc S-JTSK lomových bodov potrebnú na vytýl:enie stavby v teréne 
1.2. 	 Žiadatel zabezpečI v mene PDS ku všetkým pozemkom dotknutým stavbou prIpravu zmlúv o 

budúcich zmluvách o zriadenI vecných bremien, zmluvy o bud úcej kúpnej zmluve alebo 
nájomnej zmluvy, podla vzorových zmlúv poskytnutých PDS alebo zmlúv odsúhlasených PDS a 
zabezpečenie podplsania týchto zmlúv druhou zmluvnou stranou. Zmluvy budú pripravené na 
základe technicko-geodetickej dokumentácie, listov vlastnietva, a kópie katastrálnej mapy nie 
staršich ako 3 mesiace. 

Odplata za zriadenie vecného bremena vyplácaná vlastnlkovi(om) dotknutého(ých) 
pozemku(ov) musI byť vopred preukázateIne schválená PDS inak nebude PDS viazaná 
návrhom zmluvy Žiadatela. 

2. 	 PDS vystavi Žiadaterovi p/somné splnomocnenie, ktoré ho bude oprávňoval' na zastupovanie PDS v 
súvislostí so stavbou uvedenou v bode 3 čl. II tejto zmluvy za účelom 

- zJskania právoplatného rozhodnutia o umiestnenI stavby a právoplatného stavebného 
povolenia v zmysle zák. l:. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom pOriadku 
(stavebný zákon) v platnom znenI, a to na všetky právne úkony spojené s územným a 
stavebným konan Im 

-	 zabezpečenia a vysporiadania vfastnlckych vzťahov k pozemkom dotknutým stavbou 
podla bodu 1.2. tohto l:lánku zmluvy. 

3. 	 Realizácia stavby uvedenej v bode 3 či. /I tejto zmluvy je vyvolaná z dôvodu potreby žiadatela, preto 
Žiadatel vykonáva plnenie závázkov obsiahnutých v bode 1.1 a 1.2 tohto článku zmluvy bez nároku 
na odmenu. Žiadatel má v~ak nárok požadovať od PDS náhradu nákladov v zmysle článku VII. tejto 
zmluvy, na základe plsomnej žiadosti o náhradu nákladov za projektovú dokumentáciu a súvisiacu 
inžiniersku I:innosť. ktorá musi byť doručená PDS do 30 dni od zaplatenia zálohy na pripojovacl 
poplatok podla budúcej zmluvy, inak PDS nie je povinný na náhradu týChto nákladov. 

4. 	 Po vydani splnomocnenia PDS doruči Žiadaterovi návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni 
vecného bremena, budúcej kúpnej zmluvy resp. nájomnej zmluvy. 

5. 	 V pripade, ak Žiadatel nesplnI včas závázok uvedený v bode 1 tohto článku zmluvy považuje sa to 
za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti, PDS poskytne žiadatelovi dodatočnú lehotu na jeho 
splnenie. Ak Žiadater nesplni závazok uvedený v bode 1 tohto článku zmluvy ani v dodatočnej lehote 
podla tohto bodu zmluvy, PDS mOže odstúpi!' od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda 
účinnosť dňom jeho doručenia Liadatelovi. OdstúpenJm od zmluvy nie je dotknutý nárok PDS na 
náhradu škody v zmysle bodu 1 článku V tejto zmluvy. 

6. 	 PDS týmto vyhlasuje, že splnenie závazkov Liadatera uvedenýCh v bodoch 1.1 a 1.2 tohto článku 
považuje za splnenie závázkov zo strany Mesta Prešov dohodnutých v osobitnej zmluve 
o spolupráci uzatvorenej medzi PDS a Mestom Prešov, ktoré svojim obsahom korešpondujú 
s obsahom závázkov Žiadatera podla tajto zmluvy. 

7. 	 PDS súhlasi, aby záv1!Zky Liadatera vyplývajúce z tejto zmluvy boli splnené Mestom Prešov. 

Čl. VII 
Ustanovenia o inžinierskej činnosti 

1. 	 Liadatel touto zmluvou prevádza na PDS vlastnictvo PD a súvisiacej inžinierskej činnosti pre 
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uskutočnenie stavby. ako aj právo na použitie PD a súvisiacej inžinierskej činnosti pri realizácii 
stavby. Ak Žiadater v čase podpisu tejto zmluvy nie je vlastníkom PD a súvisiacej inžinierskej 
činnosti pre uskutočnenie stavby. prevedie vlastníctvo k PD a súvisiacej inžinierskej činnosti pre 
uskutočnenie stavby, a to najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva k PD a súvisiacej 
inžinierskej činnosti pre uskutočnenie stavby. 

2. 	 Kúpna cena projektovej dokumentácie bude stanovená dohodou zmluvných strán, maximálne vo 
výške podla sadzobnika Unika. vychádzajúc z predpokladaných nákladov stavby. ZJadate10vi 
vznikne nárok na zaplatenie kúpnej ceny po odovzdaní dokladov uvedených v bode 1 článku VI tejto 
zmluvy PDS a splnení všetkých podmienok uvedených v Zápise o odovzdan! a prevzati staveniska, 
podpísanom všetkými účastníkmi tohto zápisu pri preberani stavby. 

3. 	 Nárok Žiadateľa na zaplatenie kúpnej ceny nevznikne, ak sa preukáže. že stavbu nie je možné 
realizoval' podľa Žiadateľom predloženej projektovej dokumentácie. Žiadater sa zaväzuje vykonal' 
potrebné zmeny, alebo doplnenia projektovej dokumentácie na vlastné náklady t.j. bez nároku na 
navýšenie kúpnej ceny o takto vynaložené náklady. Ak Žiadater svoj závazok nesplni do 60 dni od 
vzniku tejto povinnosti, PDS má právo na odstúpenie od ustanoveni tohto článku zmluvy. 

4. 	 PDS sa zavazuje zaplatiť kúpnu cenu v lehote 30 dni od vzniku nároku Žiadatera na zaplatenie 
kúpnej ceny. Lehota môže byt' predlžená o dobu splatnosti Žiadateľom vystavenej a doručenej 
faktúry na adresu PDS uvedenú v tejto zmluve. 

5. 	 Ku kúpnej cene podla bodu 2 tohto článku zmluvy môžu byt' pripočltané náklady Žiadateľa účelne a 
preukäzateľne vynaložené na zabezpečenie činnosti podra bodu 1.1 čl. VI tejto zmluvy vrátane 
nákladov za vytýčenie stavby. Na určenie výšky ŕlákladov podla tohto bodu sa primerane vzťahuje 
bod 2 tohto článku zmluvy. 

Čl. VIII 
Špeciálne ustanovenia 

1. 	 Zmluvné strany súhlasia s etapizácíou navyšovania maximálnej rezervovanej kapacity zo súčasnej 
hodnoty 4.3 MW pre odberné zariadenie IPZ Záborské, a to 


al na úroveň 6,3 MW v termíne 1112015 

b) na úroveň 8,9 MW v termlne 2.Q 2016 

cl na úroveň 10,3 MW v termlne 30.6.2017. 


Zmena termlnov jednotlivých etáp podlieha schváleniu oboch zmluvných strán. 

2. 	 Zmluvné strany berú na vedomie, že navýšenie maximálnej rezervovanej kapacity v zmysle bodu 1 
plsm. al alebo bl tohto článku je podmienené realizáciou preložky VN vedeni s označením V-207, V
606 a prlp. aj V542 (urči etapa prlpravy projektovej dokumentácie na základe platného vyjadrenia 
PDS), spočlvajúcej v ich zaústenl do splnacej stanice s označením SS0726-67 TM 1B.lPZ 
a súčasne realizáciou úprav merani na odberných miestach v priemyselnom parku Záborské 
v zmysle platného vyjadrenia PDS a ktoré musia byt' realizované v súlade s dokumentom 
Východoslovenskej distribučnej, a.s.•Podmienky merania elektriny". 

3. 	 za účelom navýšenia maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v zmysle bodu 1 pfsm. al alebo bl 
tohto článku sa zmluvné strany zavazujú uzavrieť budúce zmluvy o pripojeni, reflektujú ce etapy 
navýšenia maximálnej rezervovanej kapacity, a to na základe požiadavky Žiadatera o zmenu 
maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia doručenej PDS. 

4. 	 Žiadater bude povinný uhradiť PDS pripojovacl poplatok, výška ktorého bude určená na základe 
výpočtu stanoveného v zmysle plalnej Vyhlášky Úradu pre reguláciu siet'ových odvetvi (ďalej len 
.URSO"). ktorou sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, 
rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na 
návrh ceny alebo vakomkoľvek inom právnom predpise alebo v správnom akte, ktorým sa 
v budúcnosti bude nahrádzať táto vyhláška. V prfpade navýšenia maximálnej rezervovanej kapacity 
podľa bodu 1. plsm al alebo bl bude PDS pripojovacl poplatok fakturoval' Žiadaterovi na základe 
uzatvorenej budúcej zmluvy o pripojenI. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dni odo dňa jej 
vystavenia. PDS vystavi zálohovú faktúru do 6 pracovných dnI od podpisu zmluvy o pripojenI. 

6. 	 Ustanovenia čl. IU až čl. VII tejto zmluvy sa nepoužijú na prIpady navýšenia maximálnej rezervovanej 
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kapacity v zmysle bodu 1 plsm. a) alebo b) tohto článku. 
6. 	 L:iadatel môže odstúpit' od tejto zmluvy, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi 

Mestom Prešov a spoločnosťou Draka Comteq Slovakia s.r.o., predmetom ktorej bude prevod časti 
pozemku KNC parcelné Č. 1428/1 vk. ú. Záborské, ktoroukollIek zo zmluvných strán kúpnej zmluvy. 
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnost' dňom jeho doručenia VSD. V prfpade odstúpenia od 
zmluvy vznikne VSD nárok voči žiadateTovi na náhradu nákladov, ktoré VSD preukázateľne vznikli 
do odstúpenia od zmluvy v súvislosti splnenim závi!zkov v zmysle tejto zmluvy. 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

6. 	 Táto zmluva nadobúda platnost a účinnosť dňom jej podplsania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak. 

7. 	 V pripade, ak L:iadatel je povinnou osobou v zmysle zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám (dalej len ,zákon') a zmluva zároveň sp/ňa podmienku jej zverejnenia podla zákona, 
táto zmluva nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. L:iadater sa zároveň 
zavi!zuje zverejniť túto zmluvu spôsobom predpokladaným zákonom a oznámit' to preukázaterným 
spOsobom PDS, inak zodpovedá za to, že táto zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenie tohto 
bodu sa nepoužije, ak táto zmluva nespIňa podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona. 

8. 	 Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto dohode, budú sa riadiť prisM;nými 
ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon nik v zneni neskortlch predpisov. 

9. 	 Prfpadné spory vzniknuté v súvislosti s pinenim tejto zmluvy budú rietené podľa právneho poriadku 
Slovenskej republiky. Vecne a miestne prfslušný súd pre rozhodovanie takýchto sporov je súd 
v zmysle zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni neskorších predpisov. 

10. 	 Na doručovanie písomností podla tejto zmluvy sa budú aplikovať pravidla doručovania v zmysle 
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni neskoršich predpisov. 

11. 	 Ak sú jednotlivé alebo viaceré ustanovenia tejto zmluvy neplatné alebo sa stanú neplatnými, 
nemožnými plnenia alebo nevykonateTnými, platnost' zostávajúcich ustanoveni týmto nebude 
dotknutá. Neplatné ustanovenie. ustanovenie nemožné plnenia alebo nevykonateľné ustanovenie 
bude považované za nahradené takým ustanoven Im, ktoré najviac súhlasi so zámerom a účelom 
neplatného ustanovenia, ustanovenia n_emožného plnenia alebo nevykonateľného ustanovenia. 

12. 	 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrži jej jedno 
vyhotovenie. 

13. 	 Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, te túto zmluvu neuzatvárajú za nevýhodných 
podmienok, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôru a 
zav3zujú sa ich dobrovorne plnlf_ 

za PDS: 

V Košiciach 	 dňa: 

Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Haluška Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Hru šč 

Funkcia: predseda predstavenstva Funkcia: 	 riaditer divízie Sieťový obchod 

Podpis: 
Podpis: 

Pečiatka: 

617 
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Za Žiadateľa; 

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Bobko Meno a priezvisko: Ing. Juraj Hudáč 

Funkcia: konateľ Funkcia: konateľ 

Podpis: 
Podpis: 

Pečiatka: 
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