
Zásady pľebeľania miestnych komunikácií a veľejného osvetlenia do
vlastníctva obce Miloslavov schválené v oZ dńa 04.06.2015 uznesením č.

661201'5, doplnené oZ día27.04.2017 uznesením č. 45ĺz0t7 a úpravou textu
v bode 2 podl'a uzneseniaoZ č. 85 dňa 16.08.2017, schválené v oZ dňa

24.t0.2019 uznesením č. 1'ÍŻĺ2019

(úplné znenie)

1. obec Miloslavov preberá do majetku asprávy miestne komunikácie averejné
osvetlenie (Vo) na zźů<lade písomnej zmluvy schválenej obecným zastupiteľstvom.

2. obec prevezme do svojho majetku komunikácie a verejné osvetlenie, ak bude

skolaudovaných minim tine 5loÁ bytoqých jednotiek z celkového počtu plánovaých
bytoqých budov, ktoré majĺr byť vybudované na stavebných pozemkoch situovaných
pri danej komunikácii a zźroveň bude počet osôb prihlásených na trvalý pobyt v ýchto
bytovychjednotkách rovný alebo väčší ako počet skolaudovaných bytoqýchjednotiek.

3' Spolu s miestnymi komunikáciami a Vo musia byť do vlastníctva obce prevedené aj

pozemĘ, na ktoqých sri tieto stavby vybudované (vrátane pozemkov v správe SPF),

alternatívne obec vstupi do práv vyplývajúcich z vecného bremena k Ęýmto
pozemkom. Tieto pozemĘ musia mať samostatné parcelné číslo a musia byť
zakĺeslené v katastrálnej mape.

4. Na miestnych komunikáciách a Vo a pozemkoch nimi zastavaných nebude viaznuť
ťarcha, resp. právo tretej osoby, v dôsledku ktorych by obec nemohla nadobudnúť

neobmedzené vlastnícke právo, resp. v budúcnosti by ho mohla stratiť, ztlvazĘ
prevodcu voči dodávateľom zhotoviteľom komunikácií a Vo musia byť
vysporiadané, čo bude doložené čestným vyhlásením štatutára prevodcu.

5. Nadobudnutie miestnych komunikźrcii aVo, ako aj prtlv k pozemkom bude bezplatné,
resp. bude za symbolichi odplatu.

6. odovzdávajúci bude mať splnené zźĺvazl<y voči obci

7. Miestne komunikácie a Vo budú bez väd a nedorobkov, budú vybudované v silade
s platnými STN na ne sa vďahujúcimi a budú zhotovené v súlade s podmienkami

stavebného povolenia.

8. odovzdávajúci posĘtne obci záruku za akosť, bezporuchoý stav, prevádzku a plnri

funkčnosť miestnych komunikácií a Vo v trvaní min. 24 mesiacov od ich prevzatia

obcou. Y ztlručnej dobe bude investor odstraňovať vady reklamované obcou na
vlastné náklady.

9. Za ,Úćď.om kontroly a posúdenia kvality zhotovenia miestnych komunikácií sa
vyžaduje vykonávanie pńebežnej fotodokumentácie počas ich výstavby. Táto
požiadavka bude uvedená v podmienkach každého vydaného stavebného



povolenia na komunĺkáciu. Pred finálnymi povrchovými úpravami miestnych
komunikácií (betónovanie' asfaltovanie, zźtmkovä dlažba) bude zástupca obce
prinlaný a bude mať možnosť vykonať kontrolu vrstiev' ktoré mď1ű zakryté.
Komunikácie budú vyspádované a odvodnené do odovzdávajúcich vybudovaných
vsakov dažďovej kanaliztrcie (najmä trativodov' resp. priekop, resp. rigolov' podľa

sTN 73 610r).

10. V prípade Vo obec prebeľie do majetku len Vo kompatibilné so zrekonštruovaným
systémom Vo obce (led technológia)' s dostatočnou svietivosťou a preĘtím rozpĘlu
svetla.

l1. Spolu s miestnymi komunikáciami a Vo budú odovzdané nasledovné doklady

a) PD skutočného vyhotovenia,
b) aktuálna a platná rcvizna správa Vo a rozvodov NN,
c) právoplatné kolaudačné rozhodnutie a zoznam dokladov, ktoré boli doložené ku

kolaudácii a sú obsahom kolaudačného spisu (odovzdávacie protokoly medzi
stavebníkom a dodávateľom stavby, certifikáty materiálov' zásypov, revizie,
atesĘ, vyhlásenia o zhode a pod.),

d) doklad preukazujúci aktuálnu zostatkovú účtovnú hodnotu komunikácii, Vo, VR v
čase ich odovzdávania,

e) čestné vyhlásenie štatutára odovzdávaiúceho, že ztĺvazĘ prevodcu voči
subdodávateľom _ zhotoviteľom komunikácií' a Vo sú vyspoľiadané,

Đ v prípade odovzdávania verejného osvetlenia predložiť platnú zmluvu s

dodávateľom elektrickej energie,

g) geografi cké zameranie osi ulíc pođľa $ 3 ods. 5 Zákonač. 12512015 Z.z' o registri

adries a o zmene a doplnení niektoých zákonov.

V Miloslavove, dňa 24. okőbra20|9

Milan BaďansĘ
starosta
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