ZMLUVA č. 05 88 0772 20 00
o bezodplatnom prevode stavebného objektu
v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a súlade so zákonom č.
135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách (cestný zákon)v znení neskorších predpisov, uzatvorená medzi zmluvnými
stranami (ďalej len „Zmluva“)
Prevádzajúci :
KRAMÁRE s.r.o. v likvidácii
Sídlo :
Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO :
35 953 438,
Zápis:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 37436/B,
v zastúpení : Mag. Johannes Mayr, likvidátor a konateľ
(ďalej aj len „Prevádzajúci“ v príslušnom tvare)
a
Nadobúdateľ :
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Sídlo :
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava,
IČO :
00 603 481,
v zastúpení: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
(ďalej aj len „Nadobúdateľ“ v príslušnom tvare)

(ďalej Prevádzajúci a Nadobúdateľ spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“ v príslušnom tvare)
PREAMBULA
Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy,
realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú túto Zmluvu podľa §51 zákona č. 40/1964 zb., Občianskeho
zákonníka a zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

Prevádzajúci je vlastníkom nehnuteľnosti:
Stavebného objektu :
SO 07 Komunikácie a spevnené plochy, ktorý bol realizovaný v dielčich častiach ako podobjekty: SO 07a Príjazdová rampa, SO 07b - Pešie komunikácie a spevnené plochy, SO 07c - Projekt organizácie dopravy
(definitívne dopravné značenie) a SO 07d – Statická doprava. Objekt bol súčasťou stavby : „Polyfunkčný bytový dom
Kramáre,“ ktorý bol vybudovaný na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 5750/1, 5750/67, 21649/4,
22305/3, 22306/1, 22306/26 katastrálne územie Vinohrady. Stavebný objekt bol skolaudovaný na základe
kolaudačného rozhodnutia č.: VaI-1244/2009-ZS/KR zo dňa 28.09.2009, právoplatného dňa 19.10.2009, vydaného
stavebným úradom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Zo stavebného objektu sa preberá do majetku mesta iba časť z SO 07b - Pešie komunikácie a spevnené plochy
v rozsahu chodníka pozdĺž miestnej komunikácii II. triedy Vlárska ulica, v zmysle grafickej prílohy, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
(preberaná časť z SO 07b ďalej ako „Predmet prevodu“ v príslušnom tvare)

2.

Stavebný objekt predmetnej stavby bol zrealizovaný na pozemkoch, ktoré boli pôvodne vo vlastníctve Prevádzajúceho,
ale aj na časti z pozemku registra C KN parc.č. 22306/1 v rozsahu miestnej komunikácie Vlárska ulica (ku ktorému má
Nadobúdateľ vzťah ako vlastník pozemkov registra E KN parc.č. 5547 a 21654/3 a ďalej má vzťah upravený v zmysle
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zákona č.66/2009 Z.z. o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami) a na pozemkoch registra „C“
katastra nehnuteľností parcelné číslo 21649/4, 22305/3, 22306/26 katastrálne územie Vinohrady, ktoré sú vlastníctvom
Nadobúdateľa a ku ktorým má Prevádzajúci vzťah na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č.28 88 0770 19 00
zo dňa 16.12.2019, uzatvorenú s Hlavným mestom SR Bratislava a mal uzatvorenú Zmluvu o nájme predmetných
pozemkov č. 08 83 0057 07 00 zo dňa 31.05.2007, ktorá bola ukončená výpoveďou dňa 30.09.2020.
3.

Popis stavebného objektu (podobjektu) :
SO 07b - Pešie komunikácie a spevnené plochy
Stavba:
Miesto:

Polyfunkčný bytový dom Kramáre,
Bratislava – Nové Mesto, k.ú. Vinohrady

Hlavný projektant : ITB Development, a.s., Miletičova 1, Bratislava, Ing. arch.Tomáš Šebo
Projektant pre SO 07 : PUDOS – PLUS,s. r.o., Račianske mýto 1/A, Bratislava
Zodpovedný projektant pre SO 07 : Ing. Svetozár Sládek
STAVEBNÉ POVOLENIE :
SO 07 Komunikácie a spevnené plochy
č. VaI-221/2006-BB/SP zo dňa: 25.07.2007, právoplatné dňa: 13.08.2007
Vydala : Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE :
SO 07 Komunikácie a spevnené plochy
č. VaI-1244/2009-ZS/KR zo dňa 28.09.2009, právoplatného dňa 19.10.2009
Vydala : Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Charakteristika a špecifikácia:
SO 07b - Pešie komunikácie a spevnené plochy
Tento podobjekt rieši pešie komunikácie medzi polyfunkčným objektom a nástupnou plochou z Vlárskej ulice. Pred
budovou boli realizované nové spevnené plochy zo žulovej dlažby a bola realizovaná rekonštrukcia verejného
pravostranného chodníka, ktorý je súčasťou miestnej komunikácie Vlárska ulica. Asfaltový chodník je oddelený od
plôch zelene zapustenými záhradnými betónovými obrubníkmi. Na hranici verejného chodníka a dláždených plôch sú
realizované odvodňovacie žľaby s mriežkou, ktoré sú zaústené do kanalizácie realizovanej pri výstavbe objektu.
Preberaný úsek chodníka je prerušený vjazdom na parkovisko. V priestoroch pred a za vjazdom je chodník opatrený
vodiacou dlažbou pre nevidiacich.
Konštrukcia asfaltového chodníka :
- liaty asfalt
- asfaltová lepenka
- cementobetón CB
- štrkopiesok SO
Spolu

hr. 30 mm
hr. 120 mm
hr. 150 mm
hr. 300 mm

Rozsah preberaného stavebného objektu na základe tejto Zmluvy:
SO 07b - Pešie komunikácie a spevnené plochy
Rekonštruovaný pravostranný chodník na Vlárskej ulici v smere od Stromovej ulice je šírky 2 m a upravená plocha je
o ploche 157,3 m2 . Preberaný chodník je realizovaný na pozemku registra C KN parc.č.22306/1 k.ú. Vinohrady.
POZNÁMKA:
Predmetom odovzdania nie je:
• časť SO 07b vjazd a realizované parkovisko
• Odvodňovacie žľaby s mriežkou
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Článok II
Predmet Zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva Prevádzajúceho k stavebnému objektu v rozsahu,
v akom je definovaný v Článku I ods.1 a 3 (ďalej len „Predmet prevodu“) tejto Zmluvy v celosti do výlučného
vlastníctva Nadobúdateľa.

2.

Nadobúdateľ sa oboznámil s právnym a faktickým stavom Predmetu prevodu a Predmet prevodu v celosti a bez
výhrad prijíma a nadobúda do svojho vlastníctva.

3.

Záručná doba ku prevádzanému stavebnému objektu poskytovaná Prevádzajúcim je 60 (šesťdesiat) mesiacov odo
dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
Článok III
Prevod a odovzdanie

1.

Vlastnícke právo k Predmetu prevodu, nadobúda Nadobúdateľ dňom podpísania tejto Zmluvy.

2.

Prevádzajúci sa zaväzuje vecne odovzdať prevádzaný stavebný objekt preberajúcemu správcovi. Podľa Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy je správcom preberaného stavebného objektu Oddelenie správy komunikácií - referát
správy a údržby pozemných komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Článok IV
Hodnota odovzdávaného a preberaného majetku
1.

Hodnota Predmetu prevodu je stanovená z účtovnej hodnoty Prevádzajúceho:
Hodnota preberanej časti stavebného objektu:
SO 07b-Pešie komunikácie a spevnené plochy, asfaltový chodník : 7 800,00 Eur
Článok V
Osobitné a záverečné ustanovenia

1.

Na túto Zmluvu sa vzťahuje právny režim Slovenskej republiky.

2.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

3.

Právne účinky Zmluva nadobúda nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Nadobúdateľa, a to
v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.

Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve je možné vykonať len písomnými dodatkami, so súhlasom oboch
zmluvných strán.

5.

Prevádzajúci vyhlasuje, že na Predmete prevodu neviaznu žiadne dlhy, bremená, súdne spory, ani iné právne
povinnosti.

6.

Prevádzajúci hradí finančné náklady spojené s úradným overením podpisu konateľa na tejto Zmluve.

7.

Zmluvné strany sú si vedomé, že sú svojimi prejavmi vôle viazané až do nadobudnutia právnych účinkov tejto Zmluvy.

8.

Prevádzajúci súhlasí s použitím jeho údajov pre účely tejto Zmluvy.

9.

Prevádzajúci odovzdal nasledovnú dokumentáciu :
a)
Geometrický plán č. 79/2009 úradne overený 21.09.2009, pod číslom : 2210/09
b)
Geometrický plán č. 5/2010 úradne overený 27.01.2010, pod číslom : 117/10
c)
Projektovú dokumentáciu ku objektu SO 07
d)
Stavebné povolenie ku objektu SO 07
e)
Kolaudačné rozhodnutie ku objektu SO 07
f)
Kopia Zmluvy o najme pozemku č. 08 83 0057 07 00
g)
Kópia Zmluvy o zriadení VB č. 28 88 1086 09 00
h)
Kópia Zmluvy o zriadení VB č. 28 88 0770 19 00
i)
Záznam z technickej obhliadky ku SO 07b chodník od správcu OSK zo dňa 02.11.2020
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10.

Zmluva je vyhotovená v deviatich (9) rovnopisoch, pre Nadobúdateľa sedem (7) exemplárov a pre Prevádzajúceho dva
(2) exempláre.

11.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním 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 26.01.2021

V Bratislave, dňa 22.02.2021

Prevádzajúci :

Nadobúdateľ:

v.r.
.................................................................
KRAMÁRE s.r.o. v likvidácii
Mag. Johannes Mayr
likvidátor a konateľ

za v.r.
..............................................................
Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
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