
Zmluva
o odplatnom prevode pozemku a stavebných objektov

v zmysle § 51 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: Wertika, s.r.o.
sídlo: Agátová 1, 844 27 Bratislava
IČO: 35 843 080
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. odd. Sro, vl. č. 27283/B
v zastúpení: Ing. Richard Verner, 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 Stavby: „Obytná výstavba Miloslavov-zóna U20"

a) Stavebný objekt SO - Komunikácie a spevnené plochy,
b) Stavebný objekt SO.02 - Verejné osvetlenie

(ďalej aj ako „stavebné objekty")

Stavba „Obytná zóna Miloslavov - zóna U20" stavebný objekt S0.02 verejné osvetlenie je zrealizovaný na 
pozemkoch:



pare. reg. „C" KN č. 469/28 o výmere 4721 m2, druh pozemku: ostatná plocha, k.ú. Miloslavov, vedené 
Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na liste vlastníctva IV č. 2395, v podiele 1/1 v prospech 
prevádzajúceho,
pare. reg. „C" KN č. 469/477 o výmere 22 m2, druh pozemku: ostatná plocha, k.ú. Miloslavov, vedené 
Okresným- úradom Senec, odbor katastrálny na liste vlastníctva LV č. 2395, v podiele 1/1 v prospech 
prevádzajúceho.

Stavebný objekt SO Komunikácie a spevnené plochy sú zrealizované na pozemkoch:
pare. reg. „C" KN č. 469/32 o výmere 1187 m2, druh pozemku: orná pôda, k.ú. Miloslavov, vedené 
Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na liste vlastníctva LVč.440, vo výlučnom vlastníctve v podiele 
1/1 obce Miloslavov,
pare. reg. „C" KN č. 469/28 o výmere 4721 m2 druh pozemku: orná pôda, katastrálne územie Miloslavov, 
vedené Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na liste vlastníctva LV č. 2395 v podiele 1/1 v prospech 
prevádzajúceho (ďalej len „pozemok").

Pre stavebné objekty a pozemky pare. reg. „C" KN č. 469/28 a pare. reg. „C" KN č. 469/477 spoločne ďalej 
aj ako „predmet odovzdania", „predmet zmluvy" v príslušnom tvare.

Pare. reg. „C" KN č. 469/32 je vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľa, táto nie je predmetom prevodu a 
odovzdania ani predmetom zmluvy. Predmetom prevodu je vlastníctvo k stavebným objektom na tejto 
parcele reg. „C" KN č. 469/32 umiestnenými, spolu s ostatnými stavebnými objektami a pozemkami.

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

Popis stavebných objektov:
Charakteristika, špecifikácia a rozsah:

Stavba: „Obytná zóna Miloslavov - zóna U20" - obytná zóna RZ5. Predmetná lokalita sa nachádza 
v katastrálnom území obce Miloslavov. Jedná sa o stabilizovanú lokalitu ohraničenú existujúcou 
zástavbou rodinných domov. Výstavba tejto a priľahlej lokality je ukončená a zabezpečuje ucelenú 
dopravnú Štruktúru celej lokality. Základnú komunikačnú sieť tvorí 5 prevádzkových úsekov. Hlavná 
vetva „A" umožňuje dopravný vstup do zóny z obslužnej komunikácie reprezentujúcej miestne 
nadradený komunikačný systém. Komunikácia vetvy „A" je rozdelená na dopravný priestor 
a jednostrannú chodníkovú časť. Prvky upokojenia dopravy spočívajú v systéme spomaľovacích prahov 
vytvárajúcich vertikálne prekážky účelovo spomaľujúce priebežnú dopravu, režim pohybu v obytnej 
zóne.

Stavebný objekt SO - Komunikácie a spevnené plochy, stavby „Obytná zóna Miloslavov - zóna U20": 
Základná šírka upokojených komunikácií vetvy B,C, D, E má šírku 5500m m. Obslužná komunikácia vetva „A“ 
má šírku 6500 mm. Chodník je široký 1500mm. Komunikácie sú asfaltové, chodník a chodníkové prejazdy 
sú zrealizované betónovou diažbou hrúbky 60 a 80mm.

Dĺžka spevnených plôch:
komunikácia Vetva „A" obslužná: 162,75 m
Komunikácia vetvy „B,C,D,E" upokojené: 477,41 m
Chodník zámková dlažba: 151,75 m

Stavebný objekt SO.02 - Verejné osvetlenie, stavby „Obytná zóna Miloslavov - zóna U20":
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Vonkajšie verejné osvetlenie je navrhnuté podľa súboru noriem STN EN 13201. Vonkajšie osvetlenie je 
zrealizované pomocou LED svietidiel 60W, 6000 Im. Chodníkové svietidlá sú upevnené na stožiaroch ST 
140/76-Z výšky H-4,0m zápustnej hĺbky E-0,8 m, celkovej výšky L-4,8m.

Celkový inštalovaný príkon areálu: 840W
Požadovaný súčasný príkon: 420W
Stožiar: ST 140/76-Z výšky H-4,0m
Svietidlo: 14 kusov STREETK-50 LED 50W, IP65
Kábel: NAYY - J 4x16 - okruhovanie stožiarov, prívodné káble CYKY - J

3x1,5 pre napojenie svietidla
Rozvádzač: PRVO zo skrine PRIS 2030015 v.č. 25603/2017

Stavebné objekty sú zrealizované podľa projektovej dokumentácie:

Zodpovedný projektant pre SO: Ing. Ladislav Benček, 2131*12, projektový ateliér PRO.BE,
Turnianska 4, 851 07 Bratislava

Zodpovedný projektant pre SO.02: Peter Onger (3832*TZ*5-3)
Zhotoviteľ: LZ Stav s.r.o., Alžbetin Dvor 705, 900 42 Miloslavov

Územne rozhodnutie:
Stavebný objekt SO - Komunikácie a spevnené plochy, stavby a Stavebný objekt SO.02 - Verejné 
osvetlenie, stavby „Obytná zóna Miloslavov - zóna U20":

Č.2287-122-M-08-Va zo dňa 16.09.2008, právoplatné dňa 10.10.2008

Stavebné povolenia:
Stavebný objekt SO - Komunikácie a spevnené plochy, stavby „Obytná zóna Miloslavov - zóna U20":
Sp.č.: 1201 09 Vš zo dňa 13.11.2009, právoplatné dňa 14.12.2009

Stavebný objekt SO.02 - Verejné osvetlenie, stavby „Obytná zóna Miloslavov - zóna U20":
Sp.č.: 1202 09 Vš zo dňa 13.11.2009, právoplatné dňa 14.12.2009

Kolaudačné rozhodnutie:
Stavebný objekt SO - Komunikácie a spevnené plochy, stavby „Obytná zóna Miloslavov - zóna U20":
Č.j. D-52/2018/Ra zo dňa 29.03.2018, právoplatné 4.4.2018

Stavebný objekt SO.02 - Verejné osvetlenie, stavby „Obytná zóna Miloslavov - zóna U20":
Č.j. 54/2019/Ra zo dňa 29.03.2018, právoplatné dňa 4.4.2018

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 nadobúdaných 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, ktoré by bránili nadobúdateľovi nakladať s predmetom odovzdania 
s výnimkou tiarch zapísaných ku dňu účinnosti tejto zmluvy na LV č. 2395 pre k. ú. Miloslavov.

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 - hnuteľný majetok, resp. stavebné objekty, 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.

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy podá v ich 
mene nižšie splnomocnený zástupca - advokát. Náklady za všetky správne poplatky spojené 
s konaním na katastri nehnuteľností znáša prevádzajúci, náklady za osvedčenie podpisov znáša 
každá zmluvná strana za seba samostatne.
Na podanie návrhu na vklad a všetky úkony spojené s katastrálnym konaním pred Okresným 
úradom Senec, odbor katastrálny zmluvné strany svojim podpisom tejto zmluvy splnomocňujú 
advokátku: JUDr. Soňu Gašková, pričom rozsah splnomocnenia - zastúpenia oboch účastníkov 
zmluvy sa týka aj prípadnej opravy a/alebo doplnenia návrhu a/aiebo zmluvy prípadne odstránenia 
akýchkoľvek nedostatkov konania o povolenie vkladu tak, aby bol zachovaný účel zmluvy.
Dohoda o splnomocnení sa vzťahuje na všetky úkony v predmetnom katastrálnom konaní 
a považuje sa za dohodu podľa § 30 ods. 4 písm. c) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k prerušeniu konania o návrhu na vklad a/alebo ak príslušný 
okresný úrad vyzve účastníkov na odstránenie nedostatkov návrhu na vklad, prípadne jeho príloh, 
zmluvné strany potvrdzujú udelenie splnomocnenia podľa bodu 3 tohto článku pre advokáta, ktorý 
je oprávnený uskutočniť všetky právne úkony smerujúce k odstráneniu nedostatkov brániacich

® a
4



povoleniu vkladu, vrátane podpísania prípadných dodatkov v mene oboch zmluvných strán k tejto 
dohode tak, aby sa splnil účel ňou sledovaný. V prípade, že príslušný okresný úrad právoplatne 
rozhodne o zamietnutí návrhu na vklad vlastníckeho práva podľa tejto dohody alebo konanie 
o povolenie vkladu právoplatne zastaví, táto dohoda zaniká a zmluvné strany alebo ich právny 
nástupcovia sa zaväzujú uzavrieť novú zmluvu v rovnakom znení, ale zohľadňujúcu dôvody, pre 
ktoré príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, návrh na vklad vlastníckeho práva zamietol alebo 
konanie zastavil, a to do 7 dní odo dňa právoplatného zastavenia konania alebo zamietnutia 
návrhu na vklad, pričom toto ustanovenie sa považuje za dojednanie podľa § 50a Občianskeho 
zákonníka.

Návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemkom v prospech nadobúdateľa bude podaný 
nasledovne:

Vkladá sa vlastnícke právo k pozemkom nachádzajúcim sa v kat. úz. Miloslavov, vlastnícke právo 
evidované Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na LV č. 2395:

pare. reg. „C KN č. 469/28 o výmere 4721 m2, druh pozemku: ostatná plocha, v podiele 1/1 
pare. reg. „C" KN č. 469/477 o výmere 22 m2, druh pozemku: ostatná plocha, v podiele 1/1

v prospech nadobúdateľa: Obec Miloslavov, IČO: 00 304 948 v podiele 1/1 na príslušné LV.
Časť „C" Ťarchy ostáva bez zápisu.

2. Prevádzajúci sa zaväzuje vecne odovzdať stavebné objekty nadobúdateľovi za predpokladu 
splnenia podmienok ustanovených uznesením obce Miloslavov č. 66/2015 v znení uznesenia č. 
47/2017, 85/2017, 112/2019 a 126/2020 (ďalej ako „Uznesenie") najneskôr ku dňu podpísania 
zmluvy preberacím protokolom.

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.

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, pri verejnom osvetlení: s opisom základných technických parametrov 
osvetlenia, počte stožiarov, umiestnenia na pozemku, prevedenie rozvodov a iné.), technický stav 
prevádzaných objektov, zjavné vady a nedorobky a iné. Protokol o odovzdaní a prevzatí sa podpíše 
v deň podpísania tejto zmluvy, za predpokladu, že sú pre prevzatie predmetu zmluvy splnené 
všetky podmienky.
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5



Článok 4
Hodnota predmetu odovzdania

Zmluvné strany zhodne a bez výhrad určujú hodnotu stavebného objektu:

Stavebný objekt SO - Komunikácie a spevnené plochy, vrátane označenia:
SpolusDPH: 308 319,00 EUR

Stavebný objekt SO.02 - Verejné osvetlenie:
SpolusDPH: 36 924 ,00 EUR

Pozemok: 141630,00 EUR s DPH.

Celková hodnota prevádzaných stavebných objektov a pozemku: 486 873,00 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.

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

Článok 6
Osobitné a záverečné ustanovenia

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

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

oboch zmluvných strán; ustanovenia o zastúpení advokátom pred príslušným katastrálnym odborom 
podľa čl. 3 bod 1 zmluvy ostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

5. 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 odboru, ktorý povolí vklad 
vlastníckeho práva k pozemku v prospech nadobúdateľa.

6. 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.

7. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle Uznesenia je podmienkou platnosti tejto zmluvy 
schválenie uzatvorenia tejto zmluvy obecným zastupiteľstvom nadobúdateľa. Nadobúdateľvyhlasuje, 
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že obecné zastupiteľstvo nadobúdateľa na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.06.2021 
schválilo uzatvorenie tejto zmluvy uznesením č. 111/2021.

8. Prevádzajúci odovzdal nadobúdateľovi dokumentáciu vzťahujúcu sa k prevodu stavebných objektov 
tak, ako je uvedené v preberacom protokole.

9. Zmluva je vyhotovená v 4-och rovnopisoch, nadobúdateľ dostane 2 exempláre, z tohto počtu 1 
exemplár bude použitý pre elektronické podanie návrhu na vkladu Okresnému úradu Senec, odbor 
katastrálny a prevádzajúci dostane 1 exemplár.

10. 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.

11. 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:

Preberací protokol Verejné osvetlenie zo dňa

Preberací protokol Komunikácií a spevnených plôch zo dňa J0. 02

V Miloslavove dňa..... í.

prevádzajúci:

WERTIKA s. r. o.

Ing. Richard Verner, konateľ Milan Baďanský, starosta

JUDr. Soňa Gašková, advokátka
/



ODOVZDÁVACÍ/ PREBERACÍ PROTOKOL

Prevzatie miestnych komunikácií do vlastníctva obce Miloslavov

Preberateľ (názov, sídlo, IČO): Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov
IČO: 00304948

Zastúpený (meno a funkcia): Milan Baďanský, starosta obce

Zhotoviteľ (názov, sídlo, IČO): Wertika, s.r.o.
Agátová 1
844 27 Bratislava

IČO: 35843080

Zastúpený (meno a fúnkcia): Ing. Richard Werner, konateľ

Predmet preberacieho konania: Prevzatie miestnych komunikácií vybudovaných v rámci 
projektu „Obytná výstavba Miloslavov - zóna U20“ do 
vlastníctva obce Miloslavov

Objekt: SO - Komunikácie a spevnené plochy

Stavebné povolenie: č.j. 1201/09/Vš dňa 13.11.2009 právoplatné 14.12.2009
Kolaudačné rozhodnutie: č.j.D-52/2018/Ra zo dňa 29.03.2018
Miesto stavby: SO pare, č.: 469/28, 440/32, k.ú. Miloslavov

Druh prevzatých zariadení: SO Komunikácie a spevnené plochy
Dĺžka komunikácie 640,16 m
Dĺžka chodníkov 151,75m
Dopravné značky podľa PD a vodorovné dopravné značenie

Preberanie sa uskutočnilo dňa:

Popis preberaných zariadení: V zmysle projektovej dokumentácie

Dopravné značky a vodorovné dopravné značenie

Celkové zhodnotenie vykonaných prác: stav komunikácií je dobrý, vodorovné dopravné značenie 
bolo obnovené, dopravné značky osadené podľa priloženej projektovej dokumentácie

Stanovisko preberateľa, že odovzdávané zariadenia preberá alebo odmieta prebrať s uvedením 

dôvodov:



Preberateľ preberá/ nepreberá komunikácie a príslušenstvo vo vyhovujúcom stave

Dielo bolo skontrolované, preverená jeho funkčnosť, je bez vád anedorobkov vyhotovené podľa 

projektovej dokumentácie, súhlasíme s prevzatím.

Súpis zistených vád a nedorobkov: -
/ _z y

Termín ich odstránenia: -..... k.íLfyll....................................... ..............................

Súpis príloh k preberaciemu protokolu:

/

Preberacie konanie ukončené a zápis podpísaný:

Záručná doba prevzatia stavby obcou do: 30. 0&.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že dielo je riadne dokončené podľa projektovej dokumentácie a takto 

dielo odovzdáva preberateľovi. Preberateľ potvrdzuje, že vykonané dielo vopred pred 

podpisom riadne skontroloval.

Podpis zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa:

Zástupca zhotoviteľa:

Ing. Richard Vemer

Za správnosť zodpo^ 

Mgr. Martin Sitiar

Ing. Mária Boháčuy^j|

Za preberateľa:

Milan Baďanský - starosta obce

2



ODOVZDÁ  VACÍ/ PREBERACÍ PROTOKOL

Prevzatie verejného osvetlenia do vlastníctva obce Miloslavov

Preberateľ (názov, sídlo, IČO): Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov
IČO: 00304948

Zastúpený (meno a funkcia): 

Zhotoviteľ (názov, sídlo, IČO):

Milan Baďanský, starosta obce

Wertika, s.r.o.
Agátová 1
844 27 Bratislava

Zastúpený (meno a funkcia): Ing. Richard Werner, konateľ

Predmet preberacieho konania: Prevzatie verejného osvetlenia vybudovaného v rámci 
projektu „Obytná výstavba Miloslavov - zóna U20“ do 
vlastníctva obce Miloslavov

Objekt: SO.02 - Verejné osvetlenie

Stavebné povolenie: č.SÚ-1202-09 Vš zo dňa 13.11.2009 právoplatné 14.12.2009
Kolaudačné rozhodnutie: č.j.54/2018/Ra zo dňa 29.03.2018, právoplatné 4.4.2018
Miesto stavby: SO.02 pare, č.: 469/28, 469/477, k.ú. Miloslavov

Druh prevzatých zariadení: SO.02 verejné osvetlenie
Rozvádzač PRVO skriňa PRIS 2030015
Uzemnenie stĺpov

Stav elektromeru k dátumu preberania:

Preberanie zariadení sa uskutočnilo dňa:
Ukončilo dňa: A'

Popis preberaných zariadení: V zmysle projektovej dokumentácie

Počet svietidiel typu LED svietidlá Streetk-50 LED 50W, IP65 - počet 14 ks

Rozvádzač PRVO skriňa PRIS 2030015
Uzemnenie stĺpov

Celkové zhodnotenie vykonaných prác: Výzbroj a zapojenie rozvodnice RVO, predmetných 
osvetľovacích stožiarov je v zmysle predloženej TD, ovládanie a všetky svetelné zdroje sú funkčné.



Stanovisko preberateľa, že odovzdávané zariadenia preberá alebo odmieta prebrať s uvedením 

dôvodov:

Preberáte? preberá/nepreberá zariadenia vo vyhovujúcom stave

Dielo bolo skontrolované, preverená jeho funkčnosť, je bez vád a nedorobkov vyhotovené podľa 

projektovej dokumentácie, súhlasíme s prevzatím.

Súpis zistených vád a nedorobkov:

Termín ich odstránenia: -

Preberacie konanie ukončené a zápis podpísaný:

Záručná doba prevzatia stavby obcou do:

■3í. M.
30. í£ Mľb

Zhotoviteľ potvrdzuje, že dielo je riadne dokončené podľa projektovej dokumentácie a takto 

dielo odovzdáva preberateľovi. Preberateľ potvrdzuje, že vykonané dielo vopred pred 

podpisom riadne skontroloval.

Podpis zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa:
Č

Zástupca zhotoviteľa:

Ing. Richard Vemer

Za správnosť zodpo

Mgr. Martin Sitiar

Ing. Mária Boháčov

Za preberateľa:

Milan Baďanský - starosta obce

2



ODOVZDÁVACÍ/ PREBERACÍ PROTOKOL

Prevzatie do vlastníctva obce Miloslavov

Preberateľ (názov, sídlo, IČO):

Zastúpený (meno a funkcia): 

Zhotovíte!’ (názov, sídlo, IČO):

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov
IČO: 00304948

Milan Baďanský, starosta obce

WERTIKA s.r.o.
Agátová 1, 844 27 Bratislava
IČO: 35 843 080

Zastúpený (meno a funkcia): Ing. Richard Verner, konateľ

Preberacie konanie ukončené a zápis podpísaný: JD M-

Súpis príloh k preberaciemu protokolu:
1. PD skutočného vyhotovenia
2. Revízna správa verejného osvetlenia a rozvodov NN nie staršie ako 6 mesiacov
3. kópia právoplatného Kolaudačného rozhodnutia pre SO 02 - verejné osvetlenie vrátane dokladov 

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

4. Kópia právoplatného Kolaudačného rozhodnutia pre SO vrátane dokladov prikladaných ku kolaudácii 
(odovzdávacie protokoly stavebník - dodávateľ stavby, certifikáty materiálov, zásypov, revízie, atesty, 
vyhlásenia o zhode a pod.)

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

subdodávateľom - súčasť žiadosti o prebratie
7. Platná zmluva o dodávke elektrickej energie
8. Geografické zameranie ulíc
9. Fotodokumentácia zobrazujúca priebeh výstavby miestnych komunikácií až po konečné povrchové 

úpravy

Ing. Richard Verner Milan Baďanský,

Mgr. Martin Síri;

Ing. Mária Boháčová - projekty obce



toto znos

Podľa osvedčovacej knihy č. 246/2021/MK, podpísal /a/ : Ing. Richard Verner , r.č.
: Drotárska cesta 6167/96, Bratislava - Staré Mesto , ktorého /ej/ 

ázaná:

Túto listinu vlastnoručne podpísal/a/.

Správny poplatok zaplatený v hotovosti.

V Miloslavove, dňa 31.8.2021 11:42




