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Zmluva R2 Zvolen východ - Pstruša/1464lVa
o odovzdaní a prevzatí objektov Wvolaných investícií do vlastníctva a prevádzky

uzavretá podI'a s 269 ods. 2 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

a s 18 ods. 13 zákona č,, t35lLg6t Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
(d'alej len,,zmluva")

NAĺ2o!9lot54

đ.l.

1. odovzdávajúci:
obchodné meno:
Sídlo:
štatutárny orgán:

Právna forma

lČo:
DlČ:
lč opH:
Bankové spojenie

IBAN/BIC:

SWIFT:

(d'alej len,,odovzdávajúci")

Preberajúci:
obchodné meno
Sídlo:
štatutárny orgán
Právna forma:

tčo:
DlČ:

(d'alej len,,preberajúci")

Národná dialhičná spoIočnost', a.s.

Dúbravská cesta 14, 84I04 Bratislava

lng. Ján Ďurišin - predseda predstavenstva a generálny riadĺteľ

lng. Ladislav Dudáš, PhD. - podpredseda predstavenstva

Akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu

Bratislava l., oddiel: Sa, vložka č' 3518/B
35 9L9 001
ŻozL937775
sK2027937775
UnĺCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka

zahraničnej banky
sK30 1111.0000 0066 2485 9013
UNCRSKBX

obec Vígl'aš
Zvolenská 1'lL,962 02 Vígľaš

lng. Róbert Záchenský - starosta obce
Právnická osoba - samostatný samosprávny a správny územný celok

sR, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov
00 320 382
202L378761,

a
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čl.ll.

Všeobecné údaje o stavbe a úvodné ustanovenia

Názov stavby: Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ-Pstruša

Číslo a názov objektu:

a) so 1o4-oo - Úprava miestnej komunikácie,
b) so 812-oo - Úprava krytu vozoviek na MK vo Vígľaši.

Územné rozhodnutie:
Rozhodnutie o umiestnenístavby vydal Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, rozhodnutím

č. KsU BB-2oo9-711/1201-2:ošss-Di zo dňa 23.Lo.2oo9. Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňa 1'6'11'.2009. Platnosť pôvodného územného rozhodnutĺa bola predížená

rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrĺci č. KsU BB-2o12-5t8/981-8:oŠss-

Di zo dňa 23.o7 .2072. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2012.

T

z

Stavebné povolenie:
Ministerstvo dopravy, výstavby aregionálneho
Rozhodnutím č. 02798l20I3/ScDPK-00132 zo

právoplatnosť d ňa L2'o2.2oL3.

rozvoja, vydalo stavebné povolenie
dňa tt.}L.ŻoL3, ktoré nadobudlo

T

Kolaudačné rozhodnutie:
Minĺsterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky povolilo uŽívanie stavebných objektov

Rozhodnutím č. z46L6l2oL7/scDPKl7z536 zo dňa 27.og.zo].8, ktoré nadobudlo

právoplatnosť dňa 18.L0.2018.

čl.lll
Predmet a účelzmluvy

Stavebný objekt 1o4-oo - Úprava miestnej komunikácie vo Vígl'aši, bol odovzdávajúcim od

zhotoviteľa prevzatý Protokolom o odovzdaní a o prevzatí verejnej práce č. I3/L464 zo dňa

09.06.2016. Smerovo ani výškovo sa komunikácia oproti pôvodnej nezmenila. Má šírku

spevnenia cca 4,0 m, je však pripravená pre rozšírenia na kategorijnú šírku 6,5/40'
odvodnenie je zabezpečené pozdížnym a priečnym sklonom vozovky a boli vybudované dva

nové priepusty DN 800 z betónových hrdlových rúr so šikmými čelami zrezanými v sklone

násypu.

Stavebný objekt 812-oo - Úprava krytu vozov|ek na MK vo Vígl'aši, bol odovzdávajúcim

od zhotoviteľa prevzatý Protokolom o odovzdanía prevzatíverejnej práce č. t4/t464 zo dňa

09.06.2016. Vozovka jestvujúcej cesty bola už pred výstavbou namáhaná vo zvýšenej miere

od verejnej cestnej premávky, najmä od nákladných vozidiel' Výstavba R2 si vyžiadala presun

veľkého množstva materiálov, pričom ako hlavná rozvozná trasa bola využívaná cesta l. triedy

č. ].6 (pôvodne 50)' Z presunu stavebných hmôt, materiálov a zvýšeného dopravného

zaťaženia boli časti vozovky (najmä kryt) v rôznej miere poškodené' Z týchto dôvodov sa na

pred metnej vozovke obnovil kryt.

Predmetom zmluvy je definitívne odovzdanie a prevzatie objektov uvedených v čl. ll. ods. 2

tejto zmluvy do vlastníctva a prevádzky. odovzdávajúci tak bezodplatne odovzdáva
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a preberajúcĺ preberá ako vyvolanú investícĺu objekty uvedené v čl. ll. ods' 2 tejto zmluvy do
svojho vlastníctva a prevádzky'

Nebezpečenstvo škody na objektoch uvedených v čl. ll. ods. 2 tejto zmluvy prechádza na
preberajúceho po obojstrannom podpísaní Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí
verejnej práce. Po obojstrannom podpísaní Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí
verejnej práce, nenesie odovzdávajúci zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na uvedených
objektoch v dôsledku konania preberajúceho alebo tretích osôb.

Účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné objekty
vyvolaných ĺnvestícií slúžili svojmu účelu.

Cena

Skutočné náklady realizovaného objektu uvedeného v čl. l. tejto zmluvy sú uvedené bez DPH

So 1o4-oo - Úprava miestnej komunikácie vo Vígľaši.''. .'...............5 3 227,5L EUR

so 812-oo - Úprava krytu vozoviek na MK vo Vígľaši ...'1,92167,38 EUR

odovzdávajúci je povinný uhradiť iba náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku
vedenia alebo ĺného diela uvedeného v čl. l. ods. 2 tejto zmluvy v zmysle 5 18 ods. 13 zák.
č. 1'35/1961' Zb. v znení neskorších predpĺsov.

đ. v.
Záverečné ustanovenia

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných
strán a to písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.

Zmluva nadobudne platnosť dňom podpĺsu oboma zmluvnými stranamĺ a účinnosť dňom
nasledujúcim po dnijej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s príslušnými
zákonnými ustanoveniami'

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana, ktorá sa rozhodla doručiť svoj písomný prejav
vôle druhej zmluvnej strane, je povĺnná odovzdať svoj písomný prejav vôle druhej zmluvnej
strane alebo zaslať svoj písomný prejav vôle na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že zmluvná strana
doporučenú poštovú zásielku od druhej zmluvnej strany z akéhokoľvek dÔvodu neprevezme,
považuje sa táto zásielka za doručenú uplynutím troch dní odo dňa jej odoslanĺa na poslednú
známu adresu sídla zmluvnej strany, ktorej bola zásĺelka určená a odoslaná.

Zmluvné strany sa dohodli, že preberajúcĺje oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade,
ak sa akékoľvek vyhlásenie odovzdávajúceho ukáže ako nepravdĺvé. Zmluva sa zrušuje dňom
doručenia písomného odstúpenia od zmluvy preberajúcemu a to s právnymi účĺnkami od
začĺatku uzatvorenĺa zmluvy (ex tunc). odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu
škody vzniknutú porušením zmluvy a tiež iných ustanovení zmluvy, ktoré podľa prejavenej
vôle zmluvných strán majú trvať aj po ukončení zmluvy.
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5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po

tri rovnopisy.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá
podľa ich slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.


