Zmluva č. 05 88 0958 14 00
o bezodplatnom prevode stavebného objektu
v zmysle §51 Občianskeho zákonníka a v súlade so zákonom 135/61 Zb., uzatvorená medzi
zmluvnými stranami
( ďalej len „zmluva“)
1) Prevádzajúci:
Obchodné meno:
IČO:
so sídlom:
zapísaná:
zastúpená:

YIT Reding, a.s.
35 718 625
Račianska 153/A, 831 54 Bratislava
do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, vložka č. 1410/B
Ing. Ladislav Veršovský, predseda predstavenstva

(ďalej aj len „prevádzajúci“)
a
2) Nadobúdateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
V zastúpení:
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00603481
IČO:
(ďalej aj len „nadobúdateľ“)
(ďalej prevádzajúci a nadobúdateľ spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná
strana“ v príslušnom tvare)

Článok I
Úvodné ustanovenia
1) Prevádzajúci je vlastníkom stavebného objektu: „Prepojovací chodník z ulice Martina Granca
na Homolovu ulicu“ realizovaného na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností p.č. 3503/1,
registrovaného na liste vlastníctva č. 847 v k.ú. Dúbravka
(ďalej len „predmet odovzdania“ alebo „predmet zmluvy“)
Nakoľko prevádzajúci nie je vlastníkom pozemkov, bola uzatvorená na časť pozemku na ktorom sa
realizovala stavba Zmluva o nájme pozemku č. 088301741400 zo dňa 15.04.2014
2) Popis stavebného objektu :
Stavba:
Miesto:

„Prepojovací chodník z ulice Martina Granca na Homolovu ulicu“
katastrálne územie Dúbravka
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Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby:
SU-8693/4015/2014/Ma
zo dňa 28. apríla 2014
vydané: Mestská časť Bratislava – Dúbravka
Charakteristika:
Prepojovací chodník medzi ulicami Martina Granca a Homolovou ulicou vzišiel z požiadavky
vlastníkov bytov v novopostavených objektoch Tarjanne a Villa Rustika, predovšetkým kvôli
rýchlejšiemu prístupu na neďalekú zastávku MHD.
Pochôdzna plocha chodníka je tvorená dlažbou Premac HAKA, sivej farby, hrúbky 80 mm. Dlažba je
kladená do zhutneného štrkopieskového lôžka. Zámková dlažba je orámovaná záhonovým
obrubníkom. Vrámci riešeného prepojenia bolo potrebné prekonať výškový rozdiel vyrovnávajúcim
schodiskom. Konštrukcia schodiska je tvorená blokovými schodmi.
Špecifikácia a rozsah:
Novo vybudovaný prechodový chodník dlžky 15 m a šírky 1,5 m
Celková plocha chodníka je: 23 m2
Článok II
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva prevádzajúceho k predmetu
odovzdania ako je definované v článku I tejto zmluvy v celosti do výlučného vlastníctva
nadobúdateľa.
2. Nadobúdateľ sa oboznámil s právnym a faktickým stavom nadobúdaných vecí a veci v celosti
a bez výhrad prijíma a nadobúda do svojho vlastníctva.
3. Záručná doba na stavebný objekt je 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tejto
zmluvy.
Článok III
Prevod a odovzdanie
1. Vlastnícke právo k predmetu odovzdania, ako je definované 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 prevádzaného stavebného objektu
„Prepojovací chodník z ulice Martina Granca na Homolovu ulicu“: 2 230,15 € bez DPH
2 676,18 € 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:
• Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0174 14 00
• Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č. SU-8693/4015/2014/Ma zo dňa 28.4.2014
• Dokumentácia skutočného realizovania stavby
• Geometrický plán skutočného realizovania stavby č. 36/2014
• Záznam č. 20141060 o prevzatí geodetickej dokumentácie do digitálnej technickej mapy
• Súhlas budúceho správcu so správou stavebného objektu č. OÚR – 19648/6930/2014/Lu
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 16.2.2015

V Bratislave, dňa 15.1.2015

Nadobúdateľ:

Prevádzajúci:

v. r.
_______________________________

v. r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
zast., JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

YIT Reding, a.s.
Ing. Ladislav Veršovský,
predseda predstavenstva
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OSVEDCENIE
0 pravosti podpisu
Podfa knihy osveddovania pravosti podpisov osvedfiujem pravosf podpisu: Ing. Ladislav VerSovsk^, d^tum
narodenia
' " ", r.C.
i, bytom Bratislava, Kuklovsk^ 3150/86, ktoreho(ej) toto^nost' som zistii(a)
z&konn^ spdsobom, spdsob zistenia totoinosti: platni? doklad totoinosti - uradny doklad: ObCiansky preukaz,
s^ria a/alebo iSlslo:
, ktory(d) listinu predo mnou vlastnoruCne podp[saI(a). Centrdiny register
osvedden^ch podpisov pridelil podpisu poradov^ Cislo O 22352/2015.

Bratislava 1 dha 15.1.2015

Upozorneniel Not^ legaliziciou
neosvedCuje pravdivost* skutoCnosti
uvidzanjch v listine (§58 ods. 4
Notirskeho poriadku)
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