Zmluva
o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a
prevádzky uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov
č. ZM/ 30102/58409/2012

Článok I
Zmluvné strany
1.

Budúci odovzdávajúci: Národná dial'ničná spoločnost', a.s.

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Ing. Milan Gajdoš — predseda predstavenstva a generálny riaditel'
Ing. Viktória Chomová — podpredsedníčka predstavenstva
Akciová spoločnost' zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
35 919 001
2021937775
SK 2021937775
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
6624859013/1111

(d'alej len „budúci odovzdávajúci")

2.

Budúci preberajúci:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo:
Štatutárny orgán:

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. — primátor

IČO:
DIČ:
IC DPH
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

603 481
2020372596
SK2020372596
ČSOB, a.s.
25829413/7500

(d'alej len „budúci preberajúci")

Článok II
Všeobecné údaje o stavbe

1. Názov stavby:

„Diaľnica D2 Lamačská cesta - Staré grunty, zníženie hlukovej zát'aže"

Číslo a názov objektu:

a) SO 301-00 — Protihlukové opatrenia na jestvujúcom zárubnom múre pozdĺž kolektora K2 a H2 na
dial'nici D2 Lamačská cesta - Staré grunty (d'alej len „objekt").

2.

územné rozhodnutie: Na základe rozhodnutia č. HZP/02273/2011 Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Bratislava hlavné mesto zo dňa 8.7.2011 vykonat' opatrenia na zníženie hlučnosti diaľnice
D2 v úseku Lamačská cesta — Staré grunty tak, aby sa znížil dopad hluku na územie Bratislava-Lamač.
článok III
Predmet a účel zmluvy

1.. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje vybudovat' objekt v rámci stavby: „Diaľnica D2 Lamačská cesta Staré grunty, zniženie hlukovej záťaže".
2. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach budúceho bezodplatného
odovzdania a prevzatia objektu do vlastníctva a prevádzky budúceho preberajúceho.
3.. Účelom tejto zmluvy je uviest' do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetný objekt vyvolanej
investície slúžil svojmu účelu.
Článok IV
Obstarávacia cena
1. Budúci odovzdávajúci je povinný uhradiť náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku objektu
vedenia alebo iného diela v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskoršĺch predpisov, v súlade s projektovou dokumentáciou a rozhodnutím
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto.
2. Predpokladaná obstarávacia cena objektu je nasledovná:
Predpokladaný investičný náklad podl'a rozpočtu verejnej práce je 331 238 eur bez DPH (slovom
tristotridsat'jednatisícdvestotridsat'osem eur), t.j. 394 174 eur s DPH (slovom
tristodevät'desiatštyritisícstosedemdesiatštyri eur).

Článok V
Povinnosti zmluvných strán
1.

Budúci odovzdávajúci zabezpečí vybudovanie objektu prostredníctvom tretej osoby, oprávnenej k
výkonu tejto činnosti.

2. Budúci odovzdávajúci zabezpečí písomným pozvaním účast' povereného zamestnanca budúceho
preberajúceho pri preberaní vybudovaného objektu od tretej osoby.
3. Od momentu obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce
je budúci preberajúci povinný objekt uvedený v článku II. ods. 1 tejto zmluvy prevádzkovat' a vykonávat'
jeho údržbu na vlastné náklady, pričom znáša nebezpečenstvo vzniku škody na tomto objekte,
v dôsledku konania budúceho preberajúceho alebo tretích osôb.
4.

Bezodplatné odovzdanie a prevzatie vybudovaného objektu sa uskutoční osobitnou „Zmluvou o
bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a prevádzky" (d'alej len
„zmluva"), ktorú zmluvné strany uzatvoria v lehote do (60) dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní objektu. Zmluvné strany sa cľalej
dohodli, že objekt bude budúcemu preberajúcemu odovzdaný formou Preberacieho protokolu o
odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý bude tvorit' prílohu zmluvy, pričom príslušná projektová a
technická dokumentácia k objektu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov bude odovzdaná budúcemu preberajúcemu pri
preberacom konaní.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva bude obsahovat':
a) ustanovenie o tom, že budúci preberajúci preberá od budúceho odovzdávajúceho bezodplatne
objekt do vlastníctva a prevádzky,
b) konečnú obstarávaciu cenu vybudovaného objektu.
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článok VI
Záverečné ustanovenia
1.

Zmeny alebo dopinky tejto zmluvy môžu byt' vykonané len na základe dohody zmluvných strán
písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byt' podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

2.

Na právne vzt'ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzt'ahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

3.

Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4.

Zmluva nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a dopinení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

5.

Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov budúceho odovzdávajúceho.

6.

Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, s platnost'ou originálu pričom každá zmluvná strana
obdrží po tri (3) vyhotovenia.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podra ich
pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiterne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Bratislave, dňa

0 8 -11-

0 8 -11- 2012

g172

V Bratislave, dňa ......... 2012

Za budúceho odovzdávajúceho

Za budúceho preber

Ing. Milan Gajdod
predseda preiástavenstva a
generálny riaditer

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

Národná dia1'ničná spoločnost:

4/1Iynslcé Nivy 45
821 09 BRATISLAPA
- 114 -

úceho

a s.
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