Zmluva
č. 30301 / 77982 / 2011
o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a
prevádzky uzavretá podľa
§ 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a § 18 ods. 13 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov
Čl. I.
Zmluvné strany
1. Odovzdávajúci:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
Ing. Ján Kotuľa – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová – členka predstavenstva
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Odd. Sa, Vl. č. 3518/B
35 919 001
2021937775
SK 2021937775
UniCreditBanka
6624859013/1111

( ďalej len „odovzdávajúci”)
a
2. Preberajúci:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. – primátor mesta
Obec - Hlavné mesto SR Bratislava
603 481
2020372596
SK2020372596
VÚB Bratislava - mesto
6327-012/0200

( ďalej len „preberajúci“)
Čl. II.
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné odovzdanie a prevzatie upravených objektov
uvedených v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy do vlastníctva a prevádzky hlavného mesta SR
Bratislava, ku ktorému dochádza momentom uzatvorenia tejto zmluvy. Predmet zmluvy –
stavebné objekty uvedené v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy vyhotovil odovzdávajúci pre
preberajúceho na vlastné náklady v súlade s ustanovením § 18 ods. 9 a ods. 13 zákona č.
135/1961Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ako vyvolanú úpravu
priamo dotknutého úseku.
2. Nebezpečenstvo škody na objektoch a vedeniach uvedených v čl. III ods. 1 tejto zmluvy
prechádza na preberajúceho nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
3. Účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné objekty a
vedenia vyvolaných investícií slúžili svojmu účelu.

4. Preberajúci vyhlasuje, že odo dňa podpísania preberacieho protokolu do dňa nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia si nebude uplatňovať u odovzdávajúceho náhradu
škody na stavebných objektoch uvedených v čl. III ods. 1 tejto zmluvy.
Čl. III.
Predmet odovzdania a prevzatia
1. Odovzdávajúci je investorom stavby Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré
Grunty, v rámci ktorej bola realizovaná stavba uvedených objektov:
Číslo a názov objektu:
1.
111-00
Preložka Lamačskej cesty
2.
112-00
Preložka Harmincovej ulice
3.
115-00
Prepojenie Dúbravskej cesty s ulicou Polianky
4.
203-00
Most na Lamačskej ceste nad diaľničnou vetvou H3
5.
204-00
Most na Harmincovej ulici nad diaľnicou D2 a kolektormi D1 a K2
6.
222-00
Zárubný múr pozdĺž kolektora K1 a vetvy H4
7.
223-00
Zárubný múr pozdĺž kolektora K2 a vetvy H2
8.
505-00
Kanalizácia Lamačskej cesty
9.
506-00
Kanalizácia Harmincovej ulice
10. 517-00
Kanalizácia Dúbravskej cesty
ktoré týmto odovzdávajúci bezodplatne odovzdáva a preberajúci preberá do vlastníctva a
prevádzky ako vyvolané investície stavby uvedenej diaľnice. Stavbu realizovala spoločnosť:
TAISEI - SKANSKA JV .
2. Odovzdávajúci odovzdal a preberajúci prevzal s Preberacím protokolom o odovzdaní
a prevzatí verejnej práce aj príslušnú technickú a projektovú dokumentáciu k objektom
uvedených v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy v nasledovnom zložení:
a) Projekt skutočného vyhotovenia – stavebná časť, geodetická časť,
b) Elaborát kvality,
c) Stavebný denník,
d) Právoplatné stavebné povolenia s vyznačenou právoplatnosťou, právoplatné kolaudačné
rozhodnutia, povolenia k užívaniu objektu s vyznačenou právoplatnosťou
Odovzdávajúci sa zároveň zaväzuje odovzdať preberajúcemu geometrické plány pre každý
stavebný objekt uvedený v ods. 1 tohto článku najneskôr do troch mesiacov od podpísania
tejto Zmluvy.
Čl. IV.
Hodnota majetku
1. Hodnota predmetných objektov uvedených v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy bez DPH:
111-00
112-00
115-00
203-00
204-00
222-00
223-00
505-00
506-00
517-00

Preložka Lamačskej cesty
Preložka Harmincovej ulice
Prepojenie Dúbravskej cesty s ulicou Polianky
Most na Lamačskej ceste nad diaľničnou vetvou H3
Most na Harmincovej ulici nad diaľnicou D2 a kolektormi D1 a K2
Zárubný múr pozdĺž kolektora K1 a vetvy H4
Zárubný múr pozdĺž kolektora K2 a vetvy H2
Kanalizácia Lamačskej cesty
Kanalizácia Harmincovej ulice
Kanalizácia Dúbravskej cesty

Cena spolu:
(slovom: Jedenásťmiliónovdvadsaťšesťtisícsedemstopäťdesiatpäť eur).

3 664 698,55 €
845 342,69 €
1 058 876,93 €
1 280 569,81 €
1 521 689,76 €
830 343,98 €
1 412 473,45 €
273 529,67 €
47 393,51 €
91 836,65 €
11 026 755,00 €

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými
zástupcami zmluvných strán, alebo ak to bude vyplývať zo zmien a doplnkov platných
všeobecne záväzných predpisov.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa §5 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zák.
č. 211/2000.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri
rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá
podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Bratislave, dňa ............ 2011

odovzdávajúci

...................................
Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ v.r.

.....................................
Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva v.r.

V Bratislave, dňa ............ 2011

preberajúci

...................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor mesta v.r.

