
Z M L U V A č. SSC 36/2022/6300/2022
číslo zmluvy preberajúceho................................

o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície uzavretá v zmysle § 50a a 51 Občianskeho 
zákonníka v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

ODOVZDÁVAJÚCI :
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoba oprávnená

IČO:
DIČ:
IČ DPH: 
Právna forma:

Bankové spojenie: 
Číslo účtu : IBAN

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ SSC

na uzavieranie zmlúv:
Ing. Roman Šplíchal, poverený riadením SSC IVSC Košice,
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
00 33 28
2021067785
nie je platiteľom DPH
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) 
zriaďovacou listinou Č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod 
Č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo 
dňa 11.05.2006, č.86 zo dňa 22.05.2008, č. 162 zo dňa 24.10.2014 
a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.3.2016 
Štátna pokladnica, Bratislava

: SK44 8180 0000 0070 0013 5433, Výdavkový účet ŠR SR SSC

(ďalej len „odovzdávajúci“ v príslušnom tvare)

a

PREBERAJÚCI :
Názov : Obec Ľubotice
Sídlo: Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice
Zastúpený: JUDr. Miroslav Makara, starosta obce
IČO: 00690538
DIČ: 2021302965
IČ DPH:
Číslo účtu:
IBAN : SK88 0200 0000 0000 2972 8572

(ďalej len „preberajúci“)

uzatvárajú túto zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície do vlastníctva
a správy.

ČLÁNOK I.
POPIS PREDMETU ODOVZDANIA A PREVZATIA

Predmetom odovzdania a prevzatia v zmysle tejto Zmluvy je odovzdanie stavebného objektu, ktorý 
bol odovzdávajúcim realizovaný, ako vyvolaná investícia stavby J/18 Prešov- Lipníky“, do 
vlastníctva preberajúceho.



ČLÁNOK II.
VŠEOBECNÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH REALIZOVANÝCH AKO VYVOLANÁ INVESTÍCIA

Odovzdávajúci vybudoval stavbu J/18 Prešov- Lipníky", ktorej realizácia si vyžiadala vyvolanú 
investíciu nižšie uvedeného objektu :

102-00 Rekonštrukcia cesty 1/18 - časť Chodníky - Ľubotice

Miesto stavebných úprav : -kú. Ľubotice

Ohlásenie stavebných úprav č. - OU-PO-OCDPK-2018/050701-02
Vydané :

Právoplatné dňa : 
Kolaudačné rozhodnutie č. 
Projektant:

- Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

- 20.12.2018
- objekt nepodliehal kolaudácii
- PRODOSING spol.s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Projektová dokumentácia: - odovzdaná pri preberacom konaní dňa 16.07.2021
Súčasťou PD (DSRS) sú : - Stavebný denník, Elaborát kvality, Porealizačné zameranie

Termíny realizácie stavebných úprav a záruky :

Termín zahájenia prác:
Termín ukončenia prác:
Termín preberacieho konania VP : - 
Dĺžka záručnej doby :

04/2020 
07/2021 
16.07.2021 
60 mesiacov

ČLÁNOK III.
HODNOTA OBJEKTU VYVOLANEJ INVESTÍCIE

Skutočné náklady vynaložené na vybudovanie objektu vyvolanej investície uvedenej v čl. II. tejto 
zmluvy sú spolu s DPH nasledovné :

102 -00 Rekonštrukcia cesty 1/18- časť Chodníky - Ľubotice
Stavebné práce :
102 -00 Rekonštrukcia cesty 1/18- časť Chodníky - Ľubotice (bez DPH) 62 574,53 €
DPH: 12 514,91 €
Spolu s DPH: 75 089,44 €

OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Stavebný objekt SO 102-00 Rekonštrukcia cesty 1/18-časť Chodníky-Ľubotice bol realizovaný 
ako vyvolaná investícia stavby J/18 Prešov- Lipníky“. Stavebné práce boli uskutočnené v 
súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní.

2. Preberajúci berie na vedomie, že stavebný objekt uvedený v čl. II tejto zmluvy preberá do 
vlastníctva od odovzdávajúceho bez vád a nedorobkov, a to dňom podpísania tejto Zmluvy.

3. Po ukončení stavebných prác na objekte realizovanom ako vyvolaná investícia stavby,,//78 
Prešov- Lipníky“, bolo uskutočnené preberacie konanie. Na preberacom konaní boli 
zhotoviteľom predložené nasledovné doklady :

Stavebný denník
Elaborát kvality
Geodetické zameranie objektu

- Dokumentácia skutočnej realizácie stavby - písomná a výkresová dokumentácia 
Predmetné doklady budú zápisnične odovzdané preberajúcemu do 15 dní po podpise Zmluvy 
o odovzdaní a prevzatí vlastníckeho práva k objektu.

4. V zmysle Zmluvy o dielo uzavretej medzi Slovenská správa ciest (Objednávateľ stavby)



a Združenie MTS- SWIE PO- Lipníky, METROSTAV DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 
Bratislava (Zhotovitel’ stavby), patria odovzdávajúcemu v zmysle tejto Zmluvy, práva 
vyplývajúce zo záruky za akosť diela a práva vyplývajúce z nárokov zo zodpovednosti za vady 
diela, v trvaní záručnej doby, ktorá je 1826 dní (t. j. 5 rokov) odo dňa prevzatia diela. 
Preberajúci je povinný zistené vady diela v záručnej dobe oznámiť Odovzdávajúcemu, ktorý 
ich bez zbytočného odkladu uplatní v reklamačnom konaní u Zhotoviteľa stavby. O odstránení 
vady diela bude spísaný záznam za účasti poverených zástupcov Odovzdávajúceho a 
Preberajúceho.

ČLÁNOK V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu 
ju podpísali.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle jednej zo zmluvných 
strán.

3. Zmluva je vyhotovená v (6) vyhotoveniach, z ktorých (3) vyhotovenia obdrží odovzdávajúci a 
(3) vyhotovenia preberajúci po ich obojstrannom podpísaní.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa budú riadiť všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Nedeliteľnú súčasť Zmluvy o odovzdaní a prevzatí vlastníckeho práva k objektu vyvolanej 
investície tvorí právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť iba písomne formou dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Košiciach dňa : 1 6‘02- 2022 V Ľuboticiach dňa : /fcŕ'cé <

?

Ing líchal
námestní stičnej výstavby

poverený riadením SSC IVSC Košice starosta obce

Prílohy:
Zápisnica o odovzdaní a prevzatí verejnej práce 
pre objekty 102-00


