
Zmluva č. ZlO/0216/30800/0029/2021
o odovzdaní 3 prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky
uzavretá podľa 5 269 ods. 2 Obchodného zákonníka vznení neskorších predpisov a 5 18 ods., 9
aods.13 zákona č.135/l961 Zb. opozemných komunikáciách (cestný zákon) vzneni neskorsrch
predpisov

1. odovzdávajúci:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:
DIČ:

IČ DPH:
IBAN:
SWIFT kód:
Bankové spojenie:

Článok !.

Zmluvné strany
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta č.14, 841 04 Bratislava
Ing. Juraj Tlapa - predseda predstavenstva
Ing. Miloš Vicena - člen predstavenstva
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Odd. Sa, Vl. č. 3518/5
35 919 001
2021937775
SK 2021937775
SK30 1111 0000 0066 2485 9013
UNCRSKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - pobočka zahraničnej
banky

( ďalej len „odovzdávajúci")
(:

z. Preberajúci :

So sídlom:
Štatutárny orgán :

Právna forma:

|čo:
DIČ:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kód:

Obec Ďurďošík
Ďurďošík 13, 044 45 Ďurďošík
Iveta Hadašová -starostka
Právnická osoba- samostatný územný samosprávny a správny celok SR
zriadený zákonom NR SR č.369/2001 Zz o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
00 324 124
2021235931
VÚB banka, as,
$K86 0200 0000 0000 1822 6542
SUBASKBX

(ďalej len „preberajúci")

Článok ||.
Všeobecné údaje o objektoch vyvolaných investícií

1. Názov stavby: Diaľnica DI Budimír Bidovce
Názov stavebného objektu:
50 124-00 Prístupová cesta v km 12,5 01 vpravo

Stavebné povolenie na stavbu vydalo MDPT SR, sekcia cestnej dopravy pod č.
02706/2015/SCDPK-12770 zo dňa 03.03.2015. Povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa
14.04.2015.

2. Kolaudačné rozhodnutie vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy
pod č.28340/2020/SCDPK-94160 zo dňa 02.12.2020, právoplatnosť nadobudlo dňa
21.12.2020.
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Článok Ill.
Predmet a účel zmluvy

Objekt uvedený v čl. ll.ods.1 zmluvy bol vybudovaný ako vyvolaná investície v rámci stavby
Diaľnica D1 Budimír Bidovce a odovzdávajúci ho odovzdáva a preberajúci preberá
bezodplatne do vlastníctva a trvalej prevádzky.

Odovzdávajúciv zmysle ust. 5 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov na vlastné náklady uskutočnil úpravu
a vybudovanie objektu vyvolanej investicie priamo dotknutého úseku uvedeného v čl. |I. tejto
zmluvy ato v rozsahu podl'a projektovej dokumentácie odsúhlasenej preberajúcim a podl'a
právoplatného stavebného povolenia a bezodplatne ho odovzdáva do vlastníctva a trvalej
prevádzky preberajúcemu.

Predmetom zmluvy je formálne—právne odovzdanie a prevzatie objektu uvedeného v čl. I|.
tejto zmluvy do vlastníctva a trvalej prevádzky. Odovzdávajúci tak odovzdáva a preberajúci
preberá ako vyvolané investície objekt uvedený v čl. ll. tejto zmluvy do vlastníctva a trvalej
prevádzky.

Stavebný objekt SO 124-00 Prístupová cesta v km 12,5 vpravo bol odovzdávajúcim od
zhotoviteľa prevzatý Protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce č.125/2020 zo dňa
16.06.2020. Týmto dňom odovzdávajúci súčasne odovzdal preberajúcemu príslušnú
technickú a projektovú dokumentáciu k objektu v rozsahu:
a) Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce č. 125/2020 zo dňa 16.06.2020;
b) DSRS stavebná časť;
c) DSRS- geodetické časť;
d) vyhodnotenie EIA;
e) správa stav.tech.dozoru k preberaciemu konaniu;
f) elaborát kvality;
g) doklad o nakladaní s odpadmi;
h) stavebný denník;
i) geometrický plán;
j) záznam () odstránenívád a nedorobkov verejnej práce zo dňa
23.09.2020.

Nebezpečenstvo škody na objekte uvedenom v čl. II. tejto zmluvy prechádza na
preberajúceho obojstranným podpísaním preberacieho protokolu oodovzdaní aprevzatí
verejnej práce. Po obojstrannom podpísaní preberacieho protokolu nenesie odovzdávajúci
zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na objekte uvedenom v čl. Il. tejto zmluvy v
dôsledku konania preberajúceho alebo tretích osôb.

Účelom zmluvy je uviesť do súladu Záujmy zmluvných strán tak, aby predmetný objekt
vyvolanej investície slúžil svojmu účelu.

Odovzdávajúci spreberajúcim uzatvoril zmluvu obudúcom odovzdaní aprevzatí objektu
vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky č. : ZIO/O380/30800/0029/2014, zo
dňa 29.09.2014.

Nevyhnutným predpokladom uzatvorenia zmluvy je prevod vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam (pozemkom) nachádzajúcich sa pod stavebným objektom uvedeným včl.
Il zmluvy. Vprípade, že nedôjde kprevodu pozemkov vzmysle samostatne uzatvorenej
zmluvy vlehote do 24 mesiacov od dňa podpisu zmluvy oodovzdaní a prevzatí objektu
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vyvolaných investícií do vlastníctva a trvalej prevádzky , ma' preberajúci možnosť odstúpiť od
tejto zmluvy, ato s účinkami „ ex tunc".

Článok lV.
Cena

obstarávacia hodnota diela — realizovaného stavebného objektu uvedeného v čl. ||. tejto
zmluvyje bez DPH:
50 124-00 Prístupová cesta v km 12,5 D1 vpravo .............................................. 350.304,79 €

Odovzdávajúci je povinný uhradiť iba náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku
vedenia alebo iného diela uvedeného včl. |I. tejto zmluvy vzmysle € 18 ods. 13 zák. č.
135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami, t. j. dňom neskoršieho
podpisu druhej zmluvnej strany. Zmluva nadobúda účinnosť podľa š 47a zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby. Nakoľko sú Zmluvné strany povínnými
osobami v zmysle 5 Sa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Zmluva je zverejnená viacerými spôsobmi,
rozhodujúce pre určenie dňa účinnosti je jej prvé zverejnenie.

Táto zmluva je vyhotovená v 6 - ich rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy obdrží preberajúci a 3
rovnopisy odovzdávajúci.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.

V Ďurd'ošíku , dňa 09%37/ Bratislave, dňa .....0..3...07....2321
Preberajúci: odovzdávajúci:

Obec Ďurďošík Národná diaľničná spoločnosť, a.s.


