Kúpna zmluva
uzatvorená podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva“) medzi:

Predávajúci:
Právna forma:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:3518/B
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva
Unicreditbank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
6624859013/1111
35 919 001
SK 202 193 7775
(ďalej len „predávajúci“)
a

Kupujúci:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
ČSOB Bratislava
25828293/7500
2020372596

(ďalej len „kupujúci“ a spolu s predávajúcim aj ako „zmluvné strany“)

Preambula
Keďže dopravné značenie uvedené v Čl. I zmluvy, vo vlastníctve predávajúceho, je umiestnené na
pozemných komunikáciách, ktorých vlastníkom je podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s poukazom na osobitný
predpis č. 138/1991 Zb. o majetku obcí Hlavné mesto SR Bratislava, a dopravné značky a zariadenia
sú súčasťou cesty podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na
nasledovnom znení zmluvy:
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku:
a) trvalého dopravného značenia umiestneného na ceste II/572 smer Most pri Bratislave (zo
smeru Dvojkrížna ulica). Dopravné značenie pozostáva z 1ks B6, 1ks E6 (12t), 1ks E12
(okrem dopravnej obsluhy),1ks B27a, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravenej obsluhy).
Dopravné značenie uvedené v písm. a) tohto bodu je znázornené na projekte trvalého
dopravného značenia č. 4 – križovanie cesty II/572 s Hradskou ulicou, Podunajskou
ulicou a Dvojkrížnou ulicou, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.
2. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku:
a) trvalého dopravného značenia umiestneného na miestnej komunikácii Kazanská, ktorá
vyúsťuje na Dvojkrížnu ulicu. Dopravné značenie pozostáva z 1ks B27a, 1ks E6 (12t), 1ks
E12 (okrem dopravenej obsluhy), 1ks B6, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravnej obsluhy),

b) trvalého dopravného značenia umiestneného na miestnej komunikácii Dvojkrížna ulica.
Dopravné značenie pozostáva z 1ks C2, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravnej obsluhy),
1ks B6, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravnej obsluhy).
Dopravné značenie uvedené v písm. a) a b) tohto bodu je znázornené na projekte trvalého
dopravného značenia č. 5 – križovanie komunikácií Kazanská ulica a Dvojkrížna ulica,
ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy.
3. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku:
a) trvalého dopravného značenia umiestneného na ceste III/06359 smer Most pri Bratislave.
Dopravné značenie pozostáva z 1ks C3, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravnej obsluhy),1ks
B6, 1ks E6 (12t), 1ks E12 (okrem dopravenej obsluhy).
Dopravné značenie uvedené v písm. a) tohto bodu je znázornené na projekte trvalého
dopravného značenia č. 6 – križovanie cesty III/06359 s Orenburskou ulicou a Odeskou
ulicou, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy.

Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu dopravné značenie
špecifikované v Čl. I zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“) a previesť na neho vlastnícke právo
a záväzok kupujúceho prevziať predmet kúpy a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Čl. III
bod 1. zmluvy.
2. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu kúpy, predmet kúpy je bez vád, v
prevádzkyschopnom stave, s kompletným príslušenstvom a dokladmi podľa Čl. IV bod 3 zmluvy.

Čl. III
Kúpna cena
1.

Zmluvné strany sa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi o cenách dohodli na
kúpnej cene v celkovej výške 1,-€ bez DPH (slovom: jedno euro) (ďalej len „dohodnutá kúpna
cena“). Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná k dohodnutej kúpnej cene v zmysle platných
právnych predpisov.

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu, a to na
základe faktúry vyhotovenej predávajúcim.
3. Predávajúci vyhotoví faktúru do 15 kalendárnych dní po podpísaní zápisnice o odovzdaní
a prevzatí predmetu kúpy a doporučene ju doručí kupujúcemu.
4. Splatnosť faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia kupujúcemu.
5. Faktúra obsahuje obligatórne náležitosti v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.

Čl. IV
Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobudne kupujúci
úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisničné odovzdanie predmetu kúpy a dokladov podľa bodu 3
tohto článku bude vykonané najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvy na základe písomnej výzvy predávajúceho. Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy sa
uskutoční za účasti oprávnených osôb oboch zmluvných strán, pričom o odovzdaní a prevzatí
predmetu kúpy bude spísaná zápisnica. Oprávnenou osobu za predávajúceho je príslušný
majetkový správca resp. prevádzkovým riaditeľom určený príslušný vedúci Strediska správy a

údržby diaľnic/rýchlostných ciest. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy sa hodnotí ako
platná, pokiaľ je podpísaná zo strany oboch zmluvných strán. Dňom podpísania zápisnice
prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na predmete kúpy na kupujúceho.
3.

Zmluvné strany sa dohodli, že spolu s predmetom kúpy budú odovzdané tieto doklady:
• Projektová dokumentácia dopraveného značenia (DZ) v súvislosti s obmedzením tranzitnej
nákladnej dopravy nad 12 ton na križovatkách ciest I., II., III., triedy v Bratislavskom
samosprávnom kraji – Obec Most pri Bratislave – Sprievodná správa - 1x
• Výkaz výmer -1x
• Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce zo dňa 10.05.2012 -1x
• Projektová dokumentácia – Situácia trvalého dopravného značenia č. 4 – križovanie cesty
II/572 s Hradskou ul, Podunajskou ul. a Dvojkrížnou ul.-1x
• Projektová dokumentácia – Situácia trvalého dopravného značenia č. 5 – križovanie
komunikácií Kazanská ul. - Dvojkrížna ul.-1x
• Projektová dokumentácia – Situácia trvalého dopravného značenia č. 6 – križovanie cesty
III/06359 s Orenburskou ul a Odeskou ul. - 1x

Čl. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci:
a) sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy spôsobom a v lehote uvedenej v Čl. IV bod 2
zmluvy,
b) sa zaväzuje oboznámiť kupujúceho so stavom predmetu kúpy, upozorniť ho na vady, o týchto
skutočnostiach sa uvedie záznam v zápisnici o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.
2. Kupujúci:
a) sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom a v lehote uvedenej v Čl.III
zmluvy,
b) sa zaväzuje prevziať predmet kúpy vrátane dokladov v dohodnutom termíne a oboznámiť sa s
jeho stavom a prípadnými vadami, o týchto skutočnostiach sa uvedie záznam v zápisnici
o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy,
c) sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť predávajúceho na vady zistené
dodatočne, na ktoré nebol vopred upozornený,
d) je oprávnený domáhať sa odstránenia vád predmetu kúpy, na ktoré nebol predávajúcim
upozornený; v prípade, že takto zistená vada nebude v dohodnutom termíne predávajúcim
odstránená, alebo pôjde o vadu neodstrániteľnú, je kupujúci oprávnený podľa úvahy odstúpiť od
zmluvy.
Čl. VI
Odstúpenie od zmluvy
1. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že kupujúci poruší svoj záväzok uvedený
v Čl. V bod 2 písm. a), b) tejto zmluvy.
2. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade uvedenom v Čl. V bod 2 písm. d) zmluvy.
3. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane
a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpenie nadobúda
účinky dňom jeho doporučeného doručenia do sídla zmluvnej strany.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. V zmysle § 47a
ods.1 Občianskeho zákonníka v platnom znení zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej prvého zverejnenia. Zmluva bude zverejnená predávajúcim v Centrálnom registri zmlúv
a kupujúcim na jeho webovom sídle.
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k zmluve je možné uskutočniť výlučne formou písomných
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží predávajúci a dva obdrží
kupujúci.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej
obsahom ju podpisujú.

V Bratislave, dňa ....................
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa ...................

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor

