Zmluva
o bezodplatnom prevode stavebného objektu
v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“) a v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, uzatvorená medzi zmluvnými stranami
(ďalej len „zmluva“ v príslušnom tvare)
Číslo zmluvy prevádzajúceho: DZ/322/2015/BVS
Číslo zmluvy nadobúdateľa: 05 88 0377 15 00
1.

Prevádzajúci:
Názov:
Sídlo:
Zápis:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č. 3080/B
Ing. Stanislav Beňo, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
35 850 370
XXXX
XXXX

(ďalej len „prevádzajúci“ v príslušnom tvare)
a
2.

Nadobúdateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00 603 481
2020372596
neplatca DPH

(ďalej len „nadobúdateľ“ v príslušnom tvare)
(ďalej prevádzajúci a nadobúdateľ spoločne len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná
strana“ v príslušnom tvare)
Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Prevádzajúci je vlastníkom stavebného objektu:
SO Prekládka verejného osvetlenia (ďalej len „stavebný objekt“).
Stavebný objekt je zrealizovaný na pozemkoch:
a) vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľa a to:
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parcely registra „C” katastra nehnuteľností, parc. č. 4924/10, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 14115 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 447
v katastrálnom území Rača, obec BA-m.č. Rača, okres Bratislava III,
parcely registra „E” katastra nehnuteľností parc. č. 4943, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 551 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 400 v katastrálnom území Rača, obec
BA-m.č. Rača, okres Bratislava III,
parcely registra „C” katastra nehnuteľností parc. č. 6192/1, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1093 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území
Rača, obec BA-m.č. Rača, okres Bratislava III,
parcely registra „C” katastra nehnuteľností parc. č. 6192/8, druh pozemku orná pôda
o výmere 4509 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Rača, obec
BA-m.č. Rača, okres Bratislava III,
parcely registra „E” katastra nehnuteľností parc. č. 4940/1, druh pozemku orná pôda
o výmere 723 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 400 v katastrálnom území Rača, obec
BA-m.č. Rača, okres Bratislava III,
parcely registra „C” katastra nehnuteľností parc. č. 17115/2, druh pozemku vodné plochy
o výmere 3681 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Rača, okres
BA-m.č. Rača, okres Bratislava III,

b) na ktoré má nadobúdateľ v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z
vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov právo vecného bremena, ktorého obsahom je držba a užívanie
pozemku pod stavbou vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, a to:


2.

pozemok parcely registra „C” katastra nehnuteľností parc. č. 17115/8, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 9756 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 1911
v katastrálnom území Rača, okres BA-m.č. Rača, okres Bratislava III.

Popis stavebného objektu:
SO Prekládka verejného osvetlenia vybudovaná ako vyvolaná prekládka inžinierskej siete
v súvislosti so stavbou:
Stavba: „Bratislava, kanalizačný zberač „D“ - rekonštrukcia“
Miesto: Mestská časť Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, Bojnická ul.
Stavebné povolenie:
ZPS/2012/00027/POH/III-3852 zo dňa 19.09.2012
právoplatné dňa: 12.10.2012
vydané: Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave.
Kolaudačné rozhodnutie:
OÚ-BA-OSZP3/2014/078364/TOJ/III-4836 zo dňa 12.12.2014
právoplatné dňa: 07.01.2015
vydané: Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
Charakteristika, špecifikácia a rozsah:
V rámci rekonštrukcie kanalizačného zberača „D“ na Bojnickej ul. bolo potrebné odstrániť
trinásť (13) existujúcich svietidiel verejného osvetlenia. Na rovnakých miestach boli osadené
nové svietidlá typu SR100 o výkone 1x70W inštalované na FeZn stožiaroch typu St 280/76
(8 m) a výložníkom V1T-76-15 a stožiarovou svorkovnicou typu EKM 2035. Nové stožiare
boli napojené káblom typu CYKY-J 4x10mm2 uloženom v trubke HDPE Ø63 v zemi resp.
v trubke HDPE Ø100 v zemi pod komunikáciou. Nové rozvody verejného osvetlenia boli
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napojené v dvoch miestach na existujúce stožiare verejného osvetlenia na Bojnickej
a Pribylinskej ulici. Spolu s napájacím káblom bol inštalovaný nový pásik FeZn 40/3 v zemi,
na ktorý sú napojené vodičom FeZn Ø10 nové stožiare.
Kapacity získané výstavbou:
Stožiare St 280/76 s výložníkom V1T-76-15, GURO EKM 2035, so svietidlom SR 100/70W –
13 ks,
Kábel CYKY-J 4x10mm2 - 510 m
FeZn 120 mm2 – 504 m
Novovybudované RVO – Staviteľská.
Článok II
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva prevádzajúceho
k stavebnému objektu tak, ako je definované v Článku I tejto zmluvy v celosti do výlučného
vlastníctva nadobúdateľa.

2.

Nadobúdateľ sa oboznámil s právnym a faktickým stavom nadobúdanej veci – stavebného
objektu a túto v celosti a bez výhrad prijíma a nadobúda do svojho vlastníctva.

3.

Záručná doba na stavebný objekt je šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tejto zmluvy.
Článok III
Prevod a odovzdanie

1.

Vlastnícke právo k stavebnému objektu tak, ako je definované v Článku I tejto zmluvy,
nadobúda nadobúdateľ podpisom tejto zmluvy.

2.

Prevádzajúci sa zaväzuje vecne odovzdať predmet zmluvy preberajúcemu správcovi podľa
Článku 28 a 29 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr do pätnástich (15) dní od
podpisu tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí sa spíše protokolárny zápis v troch (3) , jeden (1)
pre prevádzajúceho, jeden (1) pre správcu a jeden (1) pre nadobúdateľa.
Článok IV
Cena obstarania prevádzaného stavebného objektu
SO Prekládka verejného osvetlenia
15.692,43 EUR bez DPH (I. etapa)
16.950,05 EUR bez DPH (II. etapa)
spolu: 32.642,48 EUR bez DPH
39.170,98 EUR s DPH
Článok V
Osobitné a záverečné ustanovenia

1.

Na túto zmluvu sa vzťahuje právny režim Slovenskej republiky.

2.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán.
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3.

Zmluvné strany sú si vedomé, že sú svojimi prejavmi vôle viazané až do nadobudnutia právnej
účinnosti tejto zmluvy.

4.

Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnými dodatkami, so
súhlasom oboch zmluvných strán.

5.

Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ustanovení § 5a zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“)
a nadobúda účinnosť podľa ustanovení § 47a odsek 1 Občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby - nadobúdateľa.

6.

Prevádzajúci súhlasí s použitím jeho údajov pre účely tejto zmluvy a so zverejnením tejto
zmluvy podľa Zákona o slobode informácií.

7.

Prevádzajúci odovzdal nadobúdateľovi nasledovnú dokumentáciu:
• Stavebné povolenie č. ZPS/2012/00027/POH/III-3852,
• Kolaudačné rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3/2014/078364/TOJ/III-4836,
• Dokumentáciu skutočného realizovania stavby: „Bratislava, kanalizačný zberač „D“ rekonštrukcia, časť Verejné osvetlenie“,
• Záznam č. 20131000 o prevzatí geodetickej dokumentácie do DTMMB,
• Zápis o odovzdaní a prevzatí objektu alebo jeho ucelenej časti zo dňa 10.10.2013.

8.

Zmluva je vyhotovená v deviatich (9) vyhotoveniach, nadobúdateľ obdrží šesť (6) vyhotovení
a prevádzajúci tri (3) vyhotovenia.

9.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po
vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne,
zmluvné strany súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave, dňa 21.10.2015
Prevádzajúci:

V Bratislave, dňa 13.11.2015
Nadobúdateľ:

v. r.
..............................................................................
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

v. r.
........................................................................
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Ing. Stanislav Beňo, predseda predstavenstva

v. r.
.....................................................................
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
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