MLU

A

č.1446/6132/2014
o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
a § 18 ods. 9 a 13 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov

L
Zmluvné strany
Odovzdávajúci

Slovenská republika
Slovenská
ciest, MHetičova Č. 19, 820 09 Bratislava
Rozpočtová organizácia zriadená Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt
a telekomunikácií č. 5845/M-95 zo dňa 07. 12. 1995 vydaní
Zriaďovacej
rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest v znení
neskorších zmien a doplnkov
Ing. Roman
generálny riaditeľ
OO 3328
2021067785

Právna forma

°

Štatutárny orgán
IČO
DIČ
Osoba oprávnená
podpísať zmluvu

Ing. Viliam Žák, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Bratislava,
Miletičova 19, 82005 Bratislava
Štátna pokladnica
7000135433/8180
SK44 8180 0000 0070 0013 5433
SUBASKBX

Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
SWIFT
(ďalej len .odovzdávejúcľ

v príslušnom tvare)

Preberajúci
Sídlo Mestského
úradu Sládkovičovo
Zastúpené
IČO
OIC
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
BIG:

Mesto Sládkovičovo
Fučíkov ul. Č. 329, 92521 Sládkovičovo
Anton Szabó, nrínn,',f"r
OO 306177
2021006746
VÚB a.s., pobočka Sládkovičovo
2948472351/0200
SK40 0200 0000 0000 1802 8132
SUBASKBX

(ďalej len .preberajúci" v príslušnom tvare)

uzatvárajú túto Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií

Čl. !1.
Všeobecné
Názov stavby:

cesta 1/75 a 11110622Sládkovičovo,

Číslo a názov stavebných

objektov,

križovatka

ktoré boli súčasťou

SO 102-00 Chodníky pri križovatke ciest 1/75 a 111/0622
SO 601-00 Úprava verejného osvetlenia
(ďalej len "stavebné objekty").

údaje

vyššie uvedenej stavby:

Uvedené stavebné objekty boli vybudované

ako vyvolané investície Slovenskou

19, 820 09 Bratislava

1/75 a 1!!I0622 Sládkovičovo,

vlastníctva

pri výstavbe

preberajúceho.

s požiadavkami

cesty

Ich realizácia

preberajúceho.

bola prerokovaná

správou ciest, Miletičova

križovatka

v rámci projektovej

odovzdávajúcim

prípravy

do

diela v súlade

Náklady stavebných objektov ako vyvolanej investície v súlade so znením

ustanovenia § 18 ods. 9 a 13 zák.

Č.

135/1961 Zb. znáša odovzdávajúci.

Čt III.
Predmet a úče! zmluvy
1.

§ 18 ods. 9 a 13 zák.

V súlade s ustanovením
odovzdávajúceho
preberajúceho

bezodplatne

odovzdať

tieto stavebné

odovzdanie nasledujúcich

objekty

Č.

135/1961 Zb. predmetom

do vlastníctva

preberajúceho

od odovzdávajúceno

tejto zmluvy je záväzok

stavebné

objekty a záväzok

do svojho

vlastn íctva prevziat'.

odovzdáva

a preberajúci

Ide o

stavebných objektov:

SO 102-00 Chodníky pri križovatke ciest 1/75 a IIU0622
SO 601-00 Úprava verejného osvetlenia
2.

Odovzdávajúci

a preberajúci

bezodplatne preberá

sa dohodli, že odovzdávajúci

do svojho vlastníctva stavebné objekty s obstarávacou

ako vlastník

hodnotou v rozsahu podla

čl. IV tejto zmluvy.
3.

Účelom zmluvy je splnenie povinnosti cdovzdávajúceho

tak, aby stavebné objekty slúžili svojmu účelu,

na ktorý boli vybudované.

Čl.
Hodnota stavebných objektov
1.

Obstarávacia cena stavebných objektov uvedených v čl. II tejto zmluvy spolu s DPH:
SO 102-00 Chodníky pri križovatke ciest 1/75 a 111/0622 :
SO 601-00 Úprava verejného osvetlenia
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2.

semdeslatíslctrtstodevät'deslatštyrl

14824,57

€

Odovzdanie
a prevzatie,
odovzdávajúcim.

sa

eur a 17 centov.

uskutočňuje

Povinnosti
1.

€

70394,17 €

Spolu
Slovom:

55570,20

bezodplatne

Čl. V.
zmluvných

nakoľko

ide

o investíciu

vyvolanú

strán

Odovzdávajúci je povinný odovzdať a preberajúci je povinný prevziať stavebné objekty uvedené v čl. iii
tejto

zmluvy.

Zmluvné

stavebných

objektov

zameraním

trasy

strany

vyhlasujú,

s príslušnými

stavebných

že

povoleniami,

objektov,

projektová

dokumentácia

dokumentmi

bola odovzdaná

kolaudačného a preberacíeho konania stavebných objektov.

o kvalite

skutočného

vyhotovenia

diela spolu s geodetickým

odovzdávajúcim

preberajúcemu

v rámci

Čl. V
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva je platná

dňom

podpisu

oprávnenými

zástupcami

zmluvných

strán a účinná v deň

nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2.

Táto

zmluva

je

odovzdávajúceho
3.

vyhotovená

v štyroch

(4)

rovnopisoch,

z

ktorých

dva

(2)

sú

určené

a dva (2) pre preberajúceho.

Zmluvné strany vyhlasujú,

že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli,

a na znak súhlasu ju

podpísali.

Preberajúci:
V Sládkovičove dňa:
Mesto

pre

Odovzdávajúci:

lq.t. ).o1~

E·IJ.dkov{Coúo

V Bratislave dňa: 22.07.2014
Slovenská správa ciest:
SLOVEj~6KA SPRAVA

......................... ~
Ing. Anton Szabó
primátor mesta Sládkovičovo

CIEST

Ing. Viliam Žák
riaditel' SSC IVSC B atislava

