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V Bratislave, dňa 6. 7. 2017 

Mesto Sereď 
Mestský úrad 

ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

Nám. republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

VEC: Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

Mesto Sereď (ďalej ako „Mesto") je vlastníkom pozemkov E-KN parc.č. 919/2 o celkovej 
výmere 48162 m2, druh pozemku ostatné plochy, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Sereď, obec Sereď, Okres Galanta, zapísaného v LV č. 4806. 

Cez uvedené pozemky bude v rámci stavby „DS_Sereď, Pekárska, NNK - 1 kV zemný 
kábel" uložené NN káblové vedenie. 
Stavebníkom uvedeného vedenia bude spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej 
ako „ZSD, a.s."). 

V nadväznosti na vydaný súhlas Mesta k projektovej dokumentácii stavby si dovoľujeme 
požiadať Mesto o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 

170049-16/1585/T135-ZBZ VB. Stavebníkom uvedeného vedenia bude po vydaní 
stavebného povolenia spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej ako „ZSD, 

") a.s .. 

Dovoľujeme si požiadať Mesto, ako vlastníka vyss1e uvedeného pozemku, požiadať 

o budúce zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení - NN káblového vedenia; 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich 
odstránenie; 

v prospech ZSD, a.s. 
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ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

Dovoľujeme si vás požiadať o predloženie našej žiadosti a návrhu Zmluvy o budúcom 
zriadení vecných bremien č. 170049-16/1585/T135-ZBZ _VB k odsúhlaseniu a schváleniu 
zastupiteľstvom MsZ Mesta, v trase predpokladaného vedenia NNK v súlade s geodetickým 
zameraním doloženým v prílohe. 

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien navrhujeme zriadiť ako bezodplatnú, 
v súlade s § 11 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sereď, v trvaní na dobu 
neurčitú. 

Za účelom urýchlenia vzájomnej komunikácie vo veci zmluvy, resp. požiadavky na 
doplnenie žiadosti, nás kontaktuje na telefónnom čísle 0905 718 866, resp. mailovej adrese 
veronika.majerikova@zsdis.sk 

Písomnú korešpondenciu adresujte na tím riadenia vlastníckych vzťahov, spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. , Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava. 

Zostávame s pozdravom, 

učná, a.s. 

rotislovo 

Ing. Xénia Albertová 
vedúca riadenia vlastníckych 

vzťahov 

Prílohy: 
1 x návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 170049-16/1585/T135-
ZBZ VB 
1 x Geodetická situácia uloženia NN 
1 x stanovisko Mesta Sereď č. 21183/ÚPaSP 1213/2016 
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