Zmluva č. 05 88 0289 13 00
o bezodplatnom prevode stavebného objektu
v zmysle §51 Občianskeho zákonníka a v súlade so zákonom 135/61 Zb., uzatvorená medzi
zmluvnými stranami
1) Prevádzajúci:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
sídlo:
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
V zastúpení:
Ing. Iveta Hanulíková, starostka
IČO:
00 603 520
bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej aj len „prevádzajúci“ )
a
2) Nadobúdateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
V zastúpení:
doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc. primátor
IČO:
00603481
bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej aj len „nadobúdateľ“)

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Prevádzajúci je vlastníkom stavebného objektu SO 08 Vonkajšie osvetlenie, ktorý je postavený na
pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1923/50, 1924/2, 1982, 1983 v k.ú.Karlova Ves,
ktoré nemajú založený list vlastníctva, ale v časti zastavanej stavebným objektom sú totožné s pôvodnými
pozemkovoknižnými pozemkami parc.č. 3764, 3765, 3767/1, 3768, 3771, 3772/3, 3775/3, 3775/1, 3776/2,
3777, 3781/2, 3782/2 v pôvodnom katastrálnom území Dúbravka, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta
SR Bratislava a pôvodným pozemkovoknižným pozemkom parc.č. 3783/4 v pôvodnom katastrálnom území
Dúbravka.
Popis stavebného objektu: SO – 08Vonkajšie osvetlenie
Stavba:

Verejné osvetlenie Kuklovská 9-39

Miesto:

Kuklovská ulica
841 04 Bratislava

Hlavný projektant:
ELEKTROPROJEKT
Ing. Stanislav Zdichavský
Pod kalváriou 373
955 01 Topoľčany
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Zhotoviteľ :
Kántor-K.K.C., s.r.o.
Kračanska cesta 5467/54
Dunajská Streda
Stavebné povolenie:
I. etapa: SÚ-17641/4963/2012/G-39Ma zo dňa 27.11.2012
právoplatné dňa: 29.12.2012
vydané: Mestská časť Bratislava – Dúbravka
Kolaudačné rozhodnutie :
I. etapa: SÚ-2341/2024/2013/H-6/Ma zo dňa 14.2.2013
právoplatné dňa: 11.3.2013
vydané: Mestská časť Bratislava – Dúbravka
Charakteristika:
Verejné osvetlenie na ulici Kuklovská č. 9 – 39 v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves pozostávajúce z 8
jednoramenných stožiarov a 2 dvojramenných stožiarov.
Špecifikácia a rozsah:
Počet stožiarov 10, typ stožiarov – SR 100 HPS, dĺžka kabelovej trasy verejného osvetlenia: vetva I - 117 m,
vetva II - 42 m.
Článok II
Predmet Zmluvy
2. Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva prevádzajúceho k stavebnému objektu
ako je definované v článku I tejto zmluvy v celosti do výlučného vlastníctva nadobúdateľa.
3. Nadobúdateľ sa oboznámil s právnym a faktickým stavom nadobúdaných vecí a veci v celosti a bez výhrad
prijíma a nadobúda do svojho vlastníctva.
Článok III
Prevod a odovzdanie
1. Vlastnícke právo k predmetu odovzdania, ako je definovaný v článku I tejto zmluvy, nadobúda
nadobúdateľ podpisom tejto zmluvy.
2. Prevádzajúci sa zaväzuje vecne odovzdať predmet zmluvy preberajúcemu správcovi podľa čl.28 a čl.29
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr do 15 dní od podpisu tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí
sa spíše protokolárny zápis v troch rovnopisoch , jeden pre prevádzajúceho, jeden pre správcu a jeden pre
nadobúdateľa.
Článok IV
Hodnota prevádzaných vecí
Hodnota odovzdávaného a preberaného majetku:
SO 08 Vonkajšie osvetlenie
23 982,54€ s DPH
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Článok V
Osobitné a záverečné ustanovenia
1. Na túto Zmluvu sa vzťahuje právny režim Slovenskej republiky.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Prevádzajúci a nadobúdateľ sú si vedomí, že sú svojimi prejavmi vôle viazaní až do nadobudnutia právnej
účinnosti tejto Zmluvy.
4. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve je možné vykonať len písomnými dodatkami, so súhlasom
oboch zmluvných strán.
5. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust.§5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust.§ 47a ods.1 zákona č.
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle
povinnej osoby- nadobúdateľa.
6. Prevádzajúci súhlasí s použitím jeho údajov pre účely tejto zmluvy a so zverejnením tejto zmluvy podľa
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
7. Prevádzajúci odovzdal nasledovnú dokumentáciu:
 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia
 Stavebné povolenie SÚ-17641/4963/2012/G-39Ma
 Kolaudačné rozhodnutie SÚ-2341/2024/2013/H-6/Ma
 Potvrdenie o odovzdaní dokumentácie do DTMMB č. 20130022
8. Zmluva je vyhotovená v 9-tich rovnopisoch , nadobúdateľ obdrží 6 exemplárov a prevádzajúci 3 exempláre.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom
prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne , zrozumiteľne, zmluvné strany súhlasia s jej
obsahom, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave, dňa 15.5.2014

V Bratislave, dňa 16.4.2014

Nadobúdateľ:

Prevádzajúci:

v. r.

v. r.

_______________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
zast., doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc. Primátor
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Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
zast., Ing. Iveta Hanulíková, starostka

