
Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade 
uzatvorená 

v súlade s ust. § 11 ods. 5, 9 a 12 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a § 151o ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov 
medzi 

vlastníkom nehnuteľností: Mesto Prievidza 
Sídlo: Námestie slobody 14,971 01 Prievidza 
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka 
IČO: 318 442 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prievidza 

č. účtu: 16626382/0200 
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
BIC: SUBASKBX 

držiteľom povolenia: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Za Štatutárny orgán: Ing. Mgr.Marek Štrpka, generálny riaditeľ, 

na základe Poverenia zo dňa 10.06.2015 
IČO: 36 442 151 
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina 

oddiel: Sa, vložka č. 10514/L 

I. 
Vymedzenie vlastníctva 

Mesto Prievidza je vlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - pozemku parcela reg. CKN č. 
8114/79, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 755 m2. 

Spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. je držiteľom povolenia na 
distribúciu elektriny podľa zákona č. 251/2012 Z.z. a prevádzkovateľom vedenia: stavby 
Prievidza - priemyselný areál VNK aNN rozvádzač RUBIG, ktorej výstavbou došlo ku 
vzniku obmedzenia a majetkovej ujmy na ťarchu vlastníka nehnuteľnosti, ktorej existenciu 
držiteľ povolenia svojim podpisom uznáva a zaväzuje sa k jej zaplateniu. 

II. 
Predmet a účel dohody 

Predmetom tejto dohody je poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľnosti a to primeranej jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena k nehnuteľnosti, primeranej jednorazovej náhrady za nútené 
obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme elektrického vedenia 
stavby a finančnej náhrady škody za majetkovú ujmu spôsobenú vlastníkovi v dôsledku 



výkonu práv Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s. ako držiteľa povolenia na 
distribúciu elektriny, ďalej len jednorazová náhrada. 

III. 
Výška náhrady a podmienky jej zaplatenia 

Náhrada podľa Článku II. tejto dohody bola určená Znaleckým posudkom č. 48/2016 
vyhotoveným dňa 29.02.2016 spol. ZNALEX, spol. s r.o., Zvolen vo výške 15,26 € (396,52 € / 
52 m 2 * 2m2). 

Držiteľ povolenia sa zaväzuje zaplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú náhradu na účet 
uvedený v záhlaví tejto dohody v lehote do 30 dní odo dňa podpísania tejto dohody oboma 
účastníkmi dohody. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

Účastníci dohody prehlasujú, že s jej obsahom súhlasia, obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju vlastnoručne podpísali. 
Účastníci dohody berú na vedomie, že meniť obsah tejto zmluvy môžu len písomne vo forme 
dodatkov po vzájomnej dohode. 
Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle mesta Prievidza. 
Účastníci dohody zároveň prehlasujú, že v poskytnutej náhrade podľa tejto dohody sú 
zahrnuté všetky nároky vyplývajúce vlastníkovi nehnuteľnosti z ustanovení § 11 zákona č. 
251/2012 Z.z. 
Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý ma povahu originálu. 
Účastníci dohody dostanú po jednom vyhotovení. 
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mesto Prievidza 
JUDr. Katarína Macháčková 

prímátorka mesta 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia 
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Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
na základe poverenia zoaaa 10.06.2015 

Ing. Mgr. Marek Síypka 
generálny riaditeľ 


