Dodatok č. 2 k
Zmluve o spolupráci
pri výstavbe „Úprava cesty 11/505, Okružná OK2“ v
katastrálnom území Devínska Nová Ves
Zmluvné strany
1.
Hlavné mesto
Sídlo:
Štatutámy 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
.
'
!
00 603 481

ďalej len „ffl^vné 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: M arek Kalma, predseda predstavenstva
Juraj Nevolník, člen predstavenstva
IČO:
36 740 896
DIČ:
IČ DPH:
O
Bankové spojenie:
IBAN:
.
■“
?
v

ďalej aj len „Bory"

Článok I
Preambula

1 .01 .
Zmluvné strany dňa 21.05.2010 uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty
11/505, Okružná OK2“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves, v znení Dodatku č. 1 zo
dňa 18.05.2015 predmetom ktorej je upraviť práva a povinnosti účastníkov, ktorých cieľom je
realizácia úpravy cesty n/505, okružná križovatka 0 K 2 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, Okružná OK2“ v katastrálnom území Devínska N ová Ves.

1.03
Tento dodatok sa uzatvára na základe žiadosti Bory.

Článok II
Predmet dodatku

2.01
Zmluvné strany sa dohodli, že článok II ods. 2.03 Zmluvy sa mení ajeh o znenie je
nasledovné:
2.03
Bory zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu
s názvom: „Úprava cesty 11/505, okružné križovatky OKI a O K 2 — časť C “, generálnym
projektantom CEMOS projektová organizácia s.r.o., Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava,
hlavný inžinier Ing. Jana Hindáková, autorizovaný stavebný inžinier, z februára 2010 vrátane
následných revízií PD. Bory zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie pre stavbu s názvom: „ Spojovacia vetva OK2 ”, generálnym projektantom
PROKOS, s.r.o., Drudská 5/A, 851 10 Bratislava, hlavný projektant: Ing. Vladimír Májek,
z novembra 2017 vrátane následných revízií PD. ”

,,

2.02
Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. ods. 3.04 Zmluvy sa mení ajeh o znenie je
nasledovné:
J .0 4
Účastníci sa dohodli, že Bory dokončené stavby p o kolaudácii a odstránení vád a prípadných
nedorobkov odovzdá do vlastníctva Hlavného mesta bezodplatne v rozsahu objektov podľa
projektových dokumentácií pre stavebné povolenia:
Stavba
Úprava cesty 11/505. Okružná OK2
Objekty stavby
D 032 Sadové úpravy
D 102 Úprava cesty ll/505v OK2
D 111 Preložka miestnej komunikácie
D 251 Odvodňovacia priekopa P I
D 621 Verejné osvetlenie OK2
Súvisiace objekty
D 051 Rekultivácia dočasne zabratých plôch
D 321 Preložka oplotenia v 0K 2 - SZ kvadrant
D 512 Úprava splaškovej kanalizácie OK2
D 653 Preložka spojovacích a diaľkových káblov Slovak Telekom, a.s. TKB Dúbravka - ATU
Záhorská Bystrica v 0K 2
D 654 Preložka miestnych káblov Slovak Telekom, a.s. TKB Dúbravka - TKB Devínska Nová
Ves v OK2

\

Stavba
Spojovacia vetva 0K 2
SO 101 úprava komunikácie
SO 601 Preložka verejného osvetlenia
2.03
Zmluvné strany sa dohodli, že článok 5.04 Zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:
„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 p rá c na
celej stavbe s dostatočným časovým predstihom, p o d a ť žiadosť o užívanie tak, aby p ri
dodržaní zákonných lehôt stavba mohla byť právoplatne skolaudovaná do 31.12.2019.
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 uvedené 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 v 6-ich rovnopisoch s platnosťou 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 . . . y

v Bratislave, dňa
Za Hlavné mesto:

í ...v ^

ZaBory, a.s.:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bory, a.s.
JUDr. Ivo Nesrovnal, Primátor
Marek Kalma, predseda predstavenstva

tíory, a.s.
Juraj Nevolník, člen predstavenstva

Bor/, a.s.
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