Dodatok č. 3 k
Zmluve o spolupráci
Pri výstavbe „Úprava cesty 11/505 a 1/2 s napojením MÚK Lamač - časť 2,
OK3“ v katastrálnom území Dúbravka, Devínska Nová Ves, LamaČ
Zmluvné strany
1.
Hlavné mesto
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC-SWIFT
IČO:
DIČ:

Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Československá obchodná banka, a.s.
SK23 7500 0000 0000 2582 7143
CEKOSKBX
00 603 481
2020372596

ďalej len „Hlavné mesto"
a
2.
Bory, a.s.
Sídlo:
Digital Park II, Einsteinova25, 851 01 Bratislava
Zapísaný:v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 4086/B, Oddiel: Sa
Štatutárny zástupca: Marek Kalma, predseda predstavenstva
Juraj Nevolník, člen predstavenstva
IČO:
36 740 896
DIČ:
2022330860
IČDPH;
SK 2022330860
Bankové spojenie:
Tatra Banka a.s.
IBAN:
SK12 1100 0000 0029 2212 3057
ďalej aj len „Bory"

Č lánok I
Pream bula
1.01
Zmluvné strany dňa 26.11.2010 uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri výstavbe „Úpravy cesty 11/505
a 1/2 s napojením MUK Lamač - časť 2, 0K 3“ v katastrálnom území Dúbravka, Devínska Nová Ves,
Lamač v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.09.2014 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.06.2015, predmetom ktorej
je úprava práv a povinností účastníkov, ktorých cieľom je realizácia úpravy cesty 11/505 a 1/2
s napojením na MÚK Lamač - časť 2, okružná križovatka 0K 3, a s tým súvisiacich vedľajších
objektov, úprav a preložiek inžinierskych sietí v zmysle čl. 3.01 Zmluvy (ďalej len „Zmluva“).

1.02
Predmetom tohto dodatku je úprava podmienok Zmluvy o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty
11/505 a 1/2 s napojením MÚK Lamač - časť 2, 0 K 3“ v katastrálnom území Dúbravka, Devínska
Nová Ves, Lamač.
1.03
Tento dodatok sa uzatvára na základe žiadosti Hlavného mesta.

f"

článok u
Predmet dodatku
2.01

V zmysle článku I sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku:
2.02
Článok III bod 3.04 Zmluvy sa mení a znie:

Účastnici sa dohodli, že Bory dokončenú inžiniersku stavbu, ktorá nie je nehnuteľnosťou v zmysle
Občianskeho zákonníka, po kolaudácii a odstránení vád a prípadných nedorobkov odovzdá do
vlastníctva Hlavného mesta bezodplatne v rozsahu stavebných objektov podľa projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie:
G 032
Sadové úpravy cesty 11/505
G 102.2 Úprava cesty 11/505 - časť 2, vrátane úpravy podľa revízie E04 z februára 2014
G 111
Komunikácie pre peších a cyklistov pri moste na c. 11/505
G 501.2 Dažďová kanalizácia cesty 11/505 - časť2
G612.2 Preložka VO cesty 11/505- č a s ť 2, vrátane úpravy podľa revízie E04 z marca 2014
G 614
VO podjazdu pre cyklistov
G 617
Prípojka N Npre VO cesty 11/505 z T S 1-87
G 618
prípojka N N pre VO podjazdu pre cyklistov
G 621
prípojka N N pre informačný systém z TS 1-87
G 622
Rekonštrukcia stožiarovej trafostanice TS 1-87
G 623
Prípojka N N pre automaty cestovných lístkov
SO 101-01 Nástupný ostrovček pre MHD na ceste 11/505 v smere do Devínskej Novej Vsi
SO 101-02 Nástupný ostrovček pre MHD na ceste 11/505 v smere do Lamača
G 900
Kamerový dohľad v križovatke 0K3 - 1 . fáza, revízia E04
Súvisiace objekty v OK 3
G 051 Rekultivácia dočasne zabratých úsekov
G 053 Rekultivácia opusteného úseku cesty 11/505
G 071 Náhradná výsadba v k.ú. Devínska Nová Ves
G 072 Náhradná výsadba v k.ú. Lamač
G 241 Úprava toku Dúbravčického potoka v OK 3
G 242 Uprcíva toku Dúbravčického potoka pod c. 11/505 vkmO. 190 úseku B
G 502 Odvodnenie podjazdu pre cyklistov
G 514.2 Úprava splaškovej kanalizácie v c. 11/505 - stoka S I - časť2
G 511 Úprava vodovodu v 0K3
G 651 Preložka oznamovacích káblov M V SR, Agátová ul.
G 652 Preložka diaľkového kábla TKB Dúbravka - TKB Devínska Nová Ves, Slovak Telekom a. s.
G 653 Preložka spojovacích káblov TKB Dúbravka ~ ATUZáhorská Bystrica, Slovak Telekom as.
G 671 Preložka diaľkového kábla ŽSR
G 672 Preložka zabezpečovacieho kábla ŽSR
G 673 Preložka oznamovacieho kábla ŽSR
Odovzdá ich v mene Hlavného mesta správcom, resp. vlastníkom týchto sietí. ”
2.03
Článok IÍI bod 5.04 Zmluvy sa mení a znie:

,,5.04
Bory sa zaväzuje znášať všetky náklady na výstavbu v rozsahu územného rozhodnutia a projektu
stavby, prípadne aj vyvolaných a schválených zmien, vrátane nákladov súvisiacich s prípravou
a realizáciou stavby, správne poplatky, náklady súvisiace s odstránením vád a nedorobkov,
geodetickým zameraním stavby, vypracovaním projektu skutočného realizovania stavby, kolaudáciou,
zápisom uskutočnenej úpravy stavby do katastra nehnuteľností.

Za splnenie záväzku Bory sa považuje vyhotovenie stavby - dokončenie stavebných prác na celej
stavbe s dostatočným časovým predstihom, podať žiadosť o kolaudáciu tak, aby pri dodržaní
zákonných lehôt stavba mohla byť právoplatne skolaudovaná do 31.12.2011.
Po skolaudovaní stavby a odstránení zjavných vád a nedorobkov sa Bory zaväzuje bezodplatne
písomne odovzdať Hlavnému mestu dokončenú stavbu, 'vrátane technickej a právnej dokumentácie,
kolaudačného rozhodnutia, certifikátov, atestov, geometrického zamerania dokončenej úpravy cesty,
projektu skutočného vyhotovenia tak, ako je avedené v čl. 3 bod 3.04 tejto zmluvy."'’
2.04
Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmien.

Článok m
Záverečné ustanovenia
3.01
Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok
prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne
námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
3.02
Tento dodatok sa vyhotovuje v6-ich rovnopisoch splatnosťou originálu, z toho 4 vyhotovenia pre
Hlavné mesto a 2 vyhotovenia pre Bory.
3.03
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 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.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, d ň a .. ...... 0 .4 .J 9 -

Za Hlavné mesto:

Za Bory, a.s.:

Z

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
JUDr. Ivo Nesrovnal, Primátor

2017

^ory, a.s.
Marek Kalma, predseda predstavwistva

Bory, a.s.
Juraj Nevolník, člen predstavensStjay, a.s.
Digital Park il, E insteinova 25
8 5 1 0 1 Bratislava
IČO; 3 6 7 4 0 896, IČ DPH: SK 2022330860
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