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Zmluva c. 27/2015/BZ/2.4.1
o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy
a prevádzky uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov
C1.I.
Zmluvné strany

1. Budúci odovzdávajúci: Mesto Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca:
JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:
Mgr. Edita Mrázová - odbor územného plánovania,
stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia
IČO:
318 442
DIČ:
2021162814
Bankové spojenie:
VÚB a. s., pobočka Prievidza
Číslo účtu:
16626-382/0200
( ďalej len „budúci odovzdávajúci")

2.

Budúci preberajúci:

Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava v skrátenej forme „ZSR"
Sídlo:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Štatutárny orgán:
Ing. Dušan Šefčík - generálny riaditeľ ŽSR
Právna forma:
Iná právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, Odd. Po, VI. č. 312/B
IČO:
31 364 501
DIČ:
2020480121
IČ DPH:
SK 2020480121
Bankové spojenie:
Tatra Banka, a. s.
Číslo účtu:
2621770883/1100
(ďalej len „budúci preberajúci")

CL II.
Všeobecné údaje o stavbe
1. Názov stavby: Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi,
Číslo a názov objektu:
SO 03 - Prekládka inžinierskych sietí v správe ŽSR odvetvia OTZ,
SO 04 - Prekládka inžinierskych sietí v správe ŽSR odvetvia EE.
2. Územné rozhodnutie:
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Bojnice rozhodnutím č. SOcÚ 556/2013/SP-3,
podacie číslo mesta 6778/2013 zo dňa 30.04.2014.

ČI. III.
Predmet a účel zmluvy
1. Budúci preberajúci je správcom a prevádzkovateľom objektov vo vlastníctve štátu uvedených
v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy, pričom ich úpravou nedôjde k zmene vlastníckych práv.
2. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach budúceho odovzdania a prevzatia objektov
uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy do prevádzky.
3. Účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné objekty
vyvolaných investícií slúžili svojmu účelu.

Čl. IV.
Cena
1. Skutočná výška nákladov vynaložených na vybudovanie uvedených objektov bude známa po
skončení výstavby a uvedená v zmluve o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
do prevádzky.
2. Budúci odovzdávajúci je povinný uhradiť náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku
vedenia v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
3. Budúci odovzdávajúci odovzdá objekty vyvolaných investícií podľa Čl. II. bod 1. tejto zmluvy
budúcemu preberajúcemu bezodplatne.

ČI. V.
Povinnosti zmluvných strán
1. Budúci odovzdávajúci zabezpečí realizáciu objektov uvedených včl. II. ods. 1 tejto zmluvy
prostredníctvom subjektu, oprávneného k výkonu tejto činnosti.
2. Budúci odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného zamestnanca
budúceho preberajúceho pri preberaní objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy.
3.

V prípade prekládky inžinierskych sietí (káble ŽSR) mimo pozemok ŽSR, musí budúci
odovzdávajúci zabezpečiť zriadenie vecného bremena v prospech ŽSR na týchto pozemkoch.

4. Budúci odovzdávajúci je povinný odovzdať a budúci preberajúci je povinný prevziať objekty
uvedené včl. II. ods. 1 tejto zmluvy do svojej prevádzky ihneď po riadnom dokončení
predmetnej stavby a vydám kolaudačného rozhodnutia, spolu s príslušnou projektovou
a technickou dokumentáciou v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
5. Nebezpečenstvo škody na objektoch uvedených včl. II. ods. 1 tejto zmluvy prechádza na
budúceho preberajúceho podpísaním Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej
práce.
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6. Definitívne odovzdanie a prevzatie upravených objektov sa uskutoční osobitnou zmluvou o
odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do prevádzky, ktorú zmluvné strany
uzatvoria v lehote do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
stavby. Táto zmluva bude obsahovať:
a) ustanovenie o tom, že budúci preberajúci preberá od budúceho odovzdávajúceho uvedené
objekty do prevádzky,
b) konštatovanie, že úpravou objektov nedošlo k zmene vlastníckych pomerov, a že správcom
a prevádzkovateľom objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy je budúci preberajúci,
c) konečnú obstarávaciu cenu vybudovaných objektov.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných
strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
2. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu
vlády SR.
4. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť
originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá
podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Prievidzi, dňa

$2:22:2^

V Bratislave, dňa

- 5 -03- 2015

Ing. Dušan Šefčík
generálny riaditeľ ŽSR
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