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DOHODA č..~J..
o vstupe na pozemky a ich dočasnom užívaní pre

,,3D seizmické meranie v lokalite Kúty"

("Dohoda")

Medzi stranami:

1. NAFTA a.s., so sídlom Votrubova 1,821 09 Bratislava, TČO: 36286 192, IČ DPH: SK2022146599,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., vl. č. 483718, Oddiel: Sa,

bankové spojenie: VÚB a.s.

číslo účtu vo formáte IBA : SK22 0200 0000 0022 9037 3057

SWlFT kód: SUBASKBX

bankové spojenie: Komerční banka a.s., pobočka zahraničnej banky

číslo účtu vo formáte mAN: SK84 8100 000 l 070 I 1890 0207

SWTFT kód: KOMBSKBA

bankové spojenie: ING Bank .V., pobočka zahraničnej banky

číslo účtu vo formáte IBAN: SK77 7300 0000 0090 0000 7553

SWIFT kód: INGBSKBX

IČO: 36286192
DIČ: 2022146599
TČ DPH: SK 2022146599
zastúpená: Ing. Juraj Kučera, EÚ-odbor controllingu, špecialista - kontrolór

Ing. Peter Kniežo, vedúci oddelenia správy pozemkov

(zástupcovia AFT A a.s. oprávnení podpísať Dohodu na základe poverenia č. POV -36/20 12/práv.)

(" AFTA")

a
Titul, meno, priezvisko/rodné -
priezvisko: Q.~.?-.~ :$.t!.<?y~~.t::.f(:j .
b~om ( ul. č. d.omu/t8~c ):oä'1.~~..Yf...:!H:(.9..?:!.('!§t;..ff. ~.~.<t. .

datum n.arod~n1~: : ; l·· ..·..?~čir··(jiM···oOOÓ····o·~·ä(j·..··ii.··..·(;ifL ·..··
bankove spojenie vo formáte IBA : .f... !Ý. .~:w:rkód: ··fľ!>.q~ľ:1-~·..·..· ·..· ··· ··..·..·..·..· ·..·· .
číslo učtu: ~.z.~.f: .. /.QJtI;Jt9. .
("Oprávnený")

I. Predmet dohody

l. Oprávnený je vlastníkom/nájomcom/užjyateľom pozemkov ("Pozemok")

v katastrálnom území .-$.IJ.q,((Ij.J!;-..~ .
dielec podľa LPTS /parcelné číslo .

2. AFT A v období od 15. augusta 2014 do 30. novembra 2014 vrátane, uskutoční na Pozemku geologické

prieskumné práce ("Práce"). Práce zahŕňajú nasledovné činnosti:

l. geodetické vytýčenie profilov vytyčovacími kolíkmi,

2. meranie na vytýčených profiloch a manipulácia s meracími vodičmi,

3. odstránenie vytyčovacích kolíkov a ostatných meracích zariadení.

3. Oprávnený udeľuje NAFTA a všetkým ňou povereným osobám ("Poverené osoby") súhlas so vstupom

na Pozemok a vykonávanie Prác; NAFTA a Poverené osoby sú oprávnené najmä:

a) v ktorýkoľvek čas vstúpiť na Pozemok aj s potrebnou technikou a zariadeniami;

b) odstraňovať Prácam prekážajúce porasty;

c) zriaďovať na Pozemku geodetické značky;

d) vykonávať na Pozemku potrebné merania,

Dátum vytlačenia: 2. 9. 2014 TlI 1/3



NAFTA a ňou poverené osoby sa zaväzujú:
l. vykonávať Práce a súvisiace činnosti len v nevyhnutne potrebnom rozsahu;
2. vstúpiť na Pozemok na nevyhnutne potrebný čas v období od 15. augusta do ukončenia prác;
3. dbať na to, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a právom chránených záujmov Oprávneného.

II. Náhrada a platobné podmienky
NAFTA sa zaväzuje v prípade, ak za účelom výkonu Prác a súvisiacich činností vstúpi v nevyhnutných

prípadoch na Pozemok, na nevyhnutý čas, dočasne ho užíva a dočasne tým obmedzí užívanie Pozemku,
zaplatiť za toto Oprávnenému jednorazovú náhradu tak, ako je definovaná nižšie. Táto náhrada zahŕiía
všetky nároky, ktoré Oprávnený má alebo môže mať v tejto súvislosti voči AFTA v zmysle
príslušných platných právnych predpisov.

2 AFTA a Oprávnený sa dohodli, že za spôsobené škody súvisiace s vykonávaním Prác NAFTA bude
Oprávnenému poskytnutá jednorazová náhrada. NAFTA a Oprávnený sa dohodli, že vyplatením tejto
jednorazovej náhrady budú všetky nároky Oprávneného na náhradu spôsobenej škody vrátane budúcich
v plnom rozsahu uspokojené.

3 Výšku jednorazovej náhrady podľa odseku l a jednorazovej náhrady podľa odseku 2 tohto článku
(spolu len " áhrada") do 60 pracovných dní po ukončení Prác po predchádzajúcej konzultácii
s Oprávneným určí AFTA (oprávnení podpisovať sú Ing. Juraj Kučera a Ing. Peter Kniežo podľa
poverenia POV -36/20 12/práv.) v protokole o určení áhrady ("Protokol"), ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto Dohody.
VARIANT 1.
NAFTA sa zaväzuje Náhradu zaplatiť Oprávnenému v hotovosti do 3 dní odo dňa podpísania Protokolu
Oprávneným.
VARIA T2.

AFTA sa zaväzuje áhradu zaplatiť Oprávnenému poštovou poukážkou do 30 kalendárnych dní odo
dňa podpísania Protokolu Oprávneným. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania predmetnej čiastky z
účtu NAFTA.
VARIANT 3.
NAFTA sa zaväzuje Náhradu zaplatiť Oprávnenému prevodom z účtu do 30 kalendárnych dní odo dňa
podpísania Protokolu Oprávneným. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania predmetnej čiastky z účtu

AFTA.
4 Výška áhrady bude spresnená v Protokole o určení áhrady, ktorý tvorí Prílohu č. 2 (ďalej len

"Protokol") a bude určená rozsahom poškodenia plodín a dohodnutou sadzbou v nasledovnej výške:
Plodina obilnin kukurica TTP zelenina

Cena e/ ml O, l0/m2 0,1661m2 0,06/m2 0,25/m2

V prípade poškodenia iných plodín ako sú vyššie uvedené, bude Náhrada určená trhovou cenou
v danom mieste a čase. Ak výška náhrady určená podľa bodu 4 bude nižšia ako 10 € bude
oprávnenemu vyplatená jednorazová náhrada 10 €

III. Spoločné a záverečné ustanovenia
l. Oprávnený sa zaväzuje predložiť NAFTA najneskôr ku dňu podpísania Protokolu doklad preukazujúci

právny vzťah k Pozemku
(list vlastníctva, nájomná zmluva, čestné prehlásenie).

2. Táto Dohoda je uzatvorená v súlade s § 15 , ods. l zákona č. 51/1988 o banskej činnosti, výbušninách
a o štátnej banskej správe, § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 29-32 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

3. Táto Dohoda je uzatvorená na dobu určitú, a to do dňa úplného ukončenia Prác na Pozemku a splnenia
všetkých povinností s tým súvisiacich.

4. Táto Dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy po podpise obdrží NAFTA a jeden
rovnopis obdrží Oprávnený, a nadobúda platnosť a účinnosť diíomjej podpísania oboma stranami.

5. NAFTA a Oprávnený si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že vyjadruje ich
vážnu a slobodnú vôľu k nej pripájajú svoje podpisy.
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Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú:
Príloha Č. 2 Vzor Protokol o určení náhrady

V .?.~.~~~..~i6ňa t!~:.1.~~f4V , dňa ..J.:.1!:? Z#;

podpis Oprávneného

Dátum vytlačenia: 2. 9. 2014

Ing. Juraj Kučera
EÚ-odbor controllingu, špecialista - kontrolór

Ing. Peter Kniežo
vedúci oddelenia správy pozemkov
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