
Zmluva
o odplatnom prevode pozemku a stavebných objektov

a v spojení s ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami 
(ďalej len „zmluva" v príslušnom tvare)

1) Prevádzajúci:
obchodné meno: RTPOls.r.o.
sídlo: Záhorského 42, 831 03 Bratislava
IČO: 47 590 742
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. odd. Sro, vl. č. 96215/B
v zastúpení: Ing. Petr Novosad, konateľ

(ďalej aj len „prevádzajúci" v príslušnom tvare)

a

2) Nadobúdateľ:
Obec Miloslavov
sídlo obecného úradu: Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
IČO: 00 304 948
v zastúpení: Milan Baďanský, starosta

(ďalej aj len „nadobúdateľ" v príslušnom tvare)

(ďalej prevádzajúci a nadobúdateľ spoločne aj ako „zmluvné strany" alebo jednotlivo „zmluvná strana" v 
príslušnom tvare)

PREAMBULA

Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné 
ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú túto zmluvu podľa 
ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Prevádzajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom stavebného objektu:

SO 01 - Dopravné komunikácie a spevnené plochy, stavby „Dopravné komunikácie a inžinierske 
siete pre IBV - Alžbetin Dvor „ - obytná zóna RZ 5

(ďalej aj ako „stavebné objekty") 



Stavebné objekty sú zrealizované na pozemku pare. reg. „C‘ KN č. 469/359 o výmere 3.370 m2 druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Miloslavov, vedené Okresným úradom Senec, 
odbor katastrálny na liste vlastníctva (LV) č. 121 (ďalej len „pozemok").
pre stavebné objekty a pozemok spoločne ďalej aj ako „predmet odovzdania", „predmet zmluvy" 
v príslušnom tvare).

Prevádzajúci vyhlasuje, že je oprávnený s predmetom odovzdania bez akýchkoľvek obmedzení nakladať.

Popis stavebných objektov:
Charakteristika, špecifikácia a rozsah:

Stavba: „Dopravné komunikácie a inžinierske siete pre IBV - Alžbetin Dvor" - obytná zóna RZ5. 
Predmetná lokalita sa nachádza v katastrálnom území obce Miloslavov. Jedná sa o stabilizovanú lokalitu 
ohraničenú existujúcou zástavbou rodinných domov a ovocnými sadmi. Výstavba tejto a priľahlej 
lokality je ukončená a zabezpečuje ucelenú dopravnú štruktúru celej lokality.

Stavebný objekt SO 01 - Dopravné komunikácie a spevnené plochy, stavby „Dopravné komunikácie 
a inžinierske siete pre IBV - Alžbetin Dvor „ - obytná zóna RZ5:
Stavebný objekt SO 01 Dopravné komunikácie a spevnené plochy „Dopravné komunikácie a inžinierske 
siete pre IBV - Alžbetin Dvor" rieši dopravnú situáciu zóny, t.j. dopravné napojenie ako aj dopravnú 
infraštruktúru zóny. Novo realizované komunikácie v rámci urbanistickej zóny sú rozdelené do vetiev A,B 
a C. Výškovo sú komunikácie osadené na úrovni jestvujúceho terénu s miernym prevýšením kvôli odvedeniu 
dažďových vôd. Priečny sklon komunikácií je jednostranný 1,0%. Po okrajoch je navrhnutý betónový cestný 
obrubník uložený do betónového lôžka. Odvodnenie spevnenej plochy je zabezpečené jej priečnym 
a pozdĺžnym sklonom do štrbinových vpustí. Odvodnenie chodníka je zabezpečené rovnako zabezpečené 
jeho priečnym a pozdĺžnym sklonom ako aj samotným návrhom konštrukcie, ktorá je vodepriepustná. 
Predmetný stavebný objekt je skolaudovaný.

Výmera spevnených plôch: komunikácia - cementobetón 1732,40 m2
Komunikácia - obratisko: 45,05 m2
Chodník - zámková dlažba: 913,22m2

Stavebné objekty sú zrealizované podľa projektovej dokumentácie:

Zodpovedný projektant pre SO 01: Doc. Ing. Katarína Bačová, Csc. Číslo opráv. 0203*A2
Zhotoviteľ: RTP 01, s.r.o,, Záhorského 42, 83103 Bratislava

Stavebné povolenia:
SO 01 - Dopravné komunikácie a spevnené plochy, stavby „Dopravné komunikácie a inžinierske siete pre 
IBV - Alžbetin Dvor „ - obytná zóna RZ 5:

D-1883/2016/Cse zo dňa 13.09.2016, právoplatné dňa 17.10.2016.

Kolaudačné povolenia:
SO 01 - Dopravné komunikácie a spevnené plochy, stavby „Dopravné komunikácie a inžinierske siete pre 
IBV-Alžbetin Dvor „-obytná zóna RZ5:
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- 2590/2017/Ra zo dňa 16.11.2017, právoplatné dňa 20.11.2017

Článok 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva prevádzajúceho k predmetu 
odovzdania ako je definovaný v článku 1 tejto zmluvy v celosti do výlučného vlastníctva 
nadobúdateľa.

2. Nadobúdateľ sa oboznámil s právnym a faktickým stavom nadobúdaríých stavebných objektov, 
o čom svedčí preberací protokol a predmet odovzdania v celosti prijíma a nadobúda do svojho 
výlučného vlastníctva.

3. Záručná doba na všetky stavebné objekty je 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Pre uplatnenie 
zodpovednosti za vady sa uplatní právna úprava ust. § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka 
v platnom znení.

4. Prevádzajúci vyhlasuje, že predmet odovzdania, ani žiadna jeho časť nie je zaťažená žiadnymi 
právami tretích osôb, napr. záložným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami alebo 
vecnými bremenami, nájomnými, predkupnými právami alebo reštitučnými nárokmi a pod., ktoré 
by bránili nadobúdateľovi nakladať s predmetom odovzdania s výnimkou tých, ktoré sú ku dňu 
účinnosti tejto zmluvy zapísané na príslušnom LV č. 121. Ak sa niektoré vyhlásenie prevádzajúceho 
ukáže ako nepravdivé, má nadobúdateľprávo odstúpiť od zmluvy.
Jedinú výnimku akceptovanú zmluvnými stranami v čase podpísania zmluvy tvorí vecné bremeno 
zapísané v čase uzatvorenia tejto zmluvy viažuce sa k pozemku nasledovne:
Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť na zaťaženej pare. č. 469/359:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení na zaťaženej nehnuteľnosti,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie,
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopr. prostriedkami, strojmi a 
mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) 
a b) (vecné bremeno v bode a) a b) sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu 
vyznačenom v GP č. 69/2016, overený OÚ KO Senec pod č. 1837/2016 zo dňa 31.8.2016 a vecné 
bremeno v bode c) sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť/
v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., IČO 36361518, podľa V-415/2017 zo dňa 8.2.2017. 
Iné zaťaženie pozemku ako tu špecifikované sa považuje za prekážku pre uzatvorenie zmluvy.

5. Ak kedykoľvek po uzatvorení tejto zmluvy si tretia osoba, v prospech ktorej prevádzajúci pred 
podpisom tejto zmluvy napriek vyššie uvedenému vyhláseniu zaťažil predmet odovzdania 
prípadne jeho časť, uplatní voči nadobúdateľovi svoje právo (napr. začne s výkonom záložného 
práva, uplatní si voči ktorejkoľvek zmluvnej strane predkupné právo a pod.), je prevádzajúci 
povinný zaplatiť nadobúdateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000 €. Tým nie je dotknuté 
oprávnenie nadobúdateľa na náhradu škody tým vzniknutej. Prevádzajúci s výškou zmluvnej 
pokuty súhlasí a považuje ju za primeranú.

6. Predávajúci vyhlasuje, že pri výstavbe stavebných objektov boli dodržané všetky predpísané 
technologické postupy a STN.

Článok 3
Prevod a odovzdanie



1. Vlastnícke právo k predmetu odovzdania, ako je definované v článku 1 tejto zmluvy, nadobúda 
nadobúdateľ účinnosťou tejto zmluvy, pričom vecno-právne účinky nadobudnutia vlastníckeho 
práva k pozemku nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Senec, odbor 
katastrálny o povolení vkladu vlastníckeho práva k pozemku v prospech nadobúdateľa.

2. Prevádzajúci sa zaväzuje vecne odovzdať stavebné objekty preberajúcemu za predpokladu 
splnenia podmienok ustanovených uznesením obce Miloslavov č. 66/2015 v znení uznesenia č. 
47/2017, 85/2017 a 112/2019 (ďalej ako „Uznesenie") najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania 
tejto zmluvy.

3. Nadobúdateľ je v zmysle všeobecne záväzných predpisov obce oprávnený prevziať Predmet 
prevodu do svojho vlastníctva za predpokladu splnenia podmienok ustanovených Uznesením 
špecifikovaným v bode 2. Do splnenia všetkých uvedených podmienok alebo do prijatia 
dodatočného uznesenia obecného zastupiteľstva obce Miloslavov o akceptácii odchýlky od 
podmienok určených Uznesením je nadobúdateľ oprávnený odoprieť prevzatie predmetu 
prevodu. Potvrdenie splnenia podmienok ustanovených uznesením bude predmetom 
preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný súčasne s touto Zmluvou.

4. Správcom stavebných objektov sa stáva nadobúdateľ, referát hospodárskej správy obce 
Miloslavov. O odovzdaní a prevzatí sa spíše protokolárny zápis v troch rovnopisoch, jeden pre 
prevádzajúceho, jeden pre správcu a jeden pre nadobúdateľa. Protokol o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy bude obsahovať nielen, ale aj potvrdenie o splnení podmienok Uznesenia, 
špecifikáciu a rozsah predmetu zmluvy (napr. pri komunikáciách: s opisom šírky komunikácií 
a chodníkov pre peších, ich ukončenia/napojenia, celková dĺžka, pokrytie, zvislé a vodorovné 
značenie komunikácií, technický stav prevádzaných objektov, zjavné vady a nedorobky a iné.

Článok 4
Hodnota predmetu odovzdania

Zmluvné strany zhodne a bez výhrad určujú hodnotu stavebného objektu:

SO 01 Dopravné komunikácie a spevnené plochy, vrátane označenia:
Spolu s DPH: 231 000,- EUR

Pozemok: 269 600,- EUR s DPH

Celková hodnota prevádzaných stavebných objektov a pozemku: 500 600,- EUR s DPH

Článok 5 
Kúpna cena

1. Prevádzajúci a nadobúdateľ sa dohodli na celkovej kúpnej cene za Predmet prevodu vo výške 1,- 
EUR, slovom jedno euro (ďalej ako „Kúpna cena"). Kúpna cena podľa tohto odseku zmluvy je 
konečná a bez dohody zmluvných strán nemenná.

Nadobúdateľa uhradí celú Kúpnu cenu prevádzajúcemu v deň protokolárneho odovzdania 
Predmetu prevodu kupujúcemu.

2.



Článok 6
Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Strany sa dohodli, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy hradí 
prevádzajúci.

2. Na túto zmluvu sa vzťahuje právny režim Slovenskej republiky.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
4. Prevádzajúci a nadobúdateľ sú si vedomí, že sú svojimi prejavmi vôle viazaní až do nadobudnutia 

právnej účinnosti tejto zmluvy.
5. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnými dodatkami, so súhlasom 

oboch zmluvných strán.
6. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods.l 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po 
dni zverejnenia na webovom sídle nadobúdateľa. Vecno-právne účinky prevodu vlastníctva 
k pozemku nastávajú dňom právoplatnosti príslušného katastrálneho úradu, ktorý povolí vklad 
vlastníckeho práva k pozemku v prospech nadobúdateľa.

7. Prevádzajúci súhlasí s použitím jeho údajov pre účely tejto zmluvy a so zverejnením tejto zmluvy podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

8. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle Uznesenia je podmienkou platnosti tejto zmluvy 
schválenie uzatvorenia tejto zmluvy obecným zastupiteľstvom nadobúdateľa. Nadobúdateľvyhlasuje, 
že obecné zastupiteľstvo nadobúdateľa na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2020 
schválilo uzatvorenie tejto zmluvy uznesením č. 158/2020 .

9. Prevádzajúci odovzdá nadobúdateľovi dokumentáciu tak, ako je uvedená v zozname príloh 
k preberaciemu protokolu súčasne s podpísaním tejto Zmluvy.

10. Zmluva je vyhotovená v 5-tich rovnopisoch, nadobúdateľ dostane 4 exempláre z tohto počtu 2 
exempláre budú použité pre kataster nehnuteľností a prevádzajúci dostane 1 exemplár. Každá zo 
zmluvných strán obdrží jedno originálne vyhotovenie preberacieho protokolu.

11. Ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy niektoré ustanovenia zmluvy, nie je tým dotknutá 
platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú príslušné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy.

12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po 
vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne , zrozumiteľne, zmluvné 
strany súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojím podpisom.

Prílohy Preberacieho protokolu:

1. Projektová dokumentácia pozemných komunikácií
2. Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia
3. kópia Kolaudačného rozhodnutia pre SO 01 vrátane dokladov prikladaných ku kolaudácii 

(odovzdávacie protokoly stavebník - dodávateľ stavby, certifikáty materiálov, zásypov, revízie, 
atesty, vyhlásenia o zhode a pod.)

4. Potvrdenie o zostatkovej účtovnej hodnote
5. Čestné vyhlásenie štatutára predávajúceho - splnenie/vysporiadanie všetkých záväzkov voči 

subdodávateľom
s # ®
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6. Geografické zameranie ulíc
7. Fotodokumentácia zobrazujúca priebeh výstavby miestnych komunikácií až po konečné povrchové 

úpravy
8. Zápisnica z preberacieho konania zo dňa 17.09.2020

V Miloslavove dňa.l.i..-..l/' ZcX Q V Miloslavove dňa

/A
prevádzajúci:

Ing. Petr Novosad, konateľ

Obec Miloš'

Milan Baďanský, _

nadobúdateľ:



OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Petr Novosad, dátum narodenia 
10.9.1951, r.č. 510910/160, bytom Bratislava - Záhorská Bystrica , Strmý vŕšok 8110/110, Slovenská 
republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad 
totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: HC871175, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) 
za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 966125/2020.

Bratislava dňa 17.12.2020

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku)

tíc. Dagmaľ tlajasava 
pracovník poverený potárom 

JUDr. Evou Imrišovou




