
ZMLUVA

č.21403/2019/0220-403

o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Čl. l 
Zmluvné strany

1. Odovzdávajúci:
2. Sídlo:

Štatutárny orgán:
IČO.
DIČ:
IČDPH
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
BIC·
Zápis v registri

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Ing.Juraj Tkáč, generálny naditel' ŽSR
31 364501
2020480121
SK2020480 121
VÚB, a.s., Bratislava
SK11 02000000350004700012
SUBASKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registn
Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Po, vložka
č 312/B

(ďalej len "Odovzdávajúci")

3. Preberajúci:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu.

Mesto Bytča
Námestie SR č. 111,01401 Bytča
Ing. Miroslav Minarčík, pnmátor mesta
00321192
2020442413
VÚB a.s., Žilina, exp. Bytča
SK12 0200 0000 0000 2352 5253

( ďalej len "Preberajúci" )

Uzatvárajú túto zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií.
(ďalej len "zmluva")
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Čl. II
Všeobecné údaje

Názov stavby: "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Považská Teplá (mimo) - Žilina
(mimo) pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - II. etapa
Číslo a názov stavebných objektov, ktoré boli súčast'ou vyššie uvedenej stavby:

SO 49.38.04 žst. Bytča, Prepojenie komunikácií na pozemky za Váhom,
katastrálne územie Hrabové, Veľká Bytča, Malá Bytča, Predmier.

Stavebné povoleme č. VaŽP/II0/2014 vydané Mestom Bytča dňa 17.1.2014 s nadobudnutím
právoplatnosti dňa 22.3.2014 a rozhodnutie č VaŽP/116/2015-Sk ozmene stavby pred
dokončením zo dňa 27.2.2015.
Kolaudačné rozhodnutie č. VaŽP-86/2018 a VaŽP-319/2016 vydané Mestom Bytča dňa
27.22018 s nadobudnutím právoplatnosti 12.4.2018.
SO 49.38.02.2 žst. Bytča, Komunikácia cestného nadjazdu v sžkm 184,760 - časť
chodníky, katastrálne územie Hrabové
Stavebné povolenie č OU-ZA-OCDPK-D/2013/2946/3/BIL vydané Okresným úradom
Žilina, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 10.4.2014 s nadobudnutím
právoplatnosti dňa 24.5.2014.
Predčasné užívanie č. OU-ZA-OCDPK-2015/043034/4/BIL vydané Okresným úradom Žilina,
odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 11.12 2015. Predlženie predčasného
užívania č OU-ZA-OCPDPK-2018/042119/4/BIL do 31.08.2019 vydané Okresným úradom
Žilina, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 27 12.2018 v znení úradnej
opravy pod č. OU-ZA-OCDPK-2019/006862/5/BIL zo dňa 7.012019

Uvedené stavebné objekty boli vybudované ako vyvolané investície. Ich realizácia bola
prerokovaná v rámci projektovej prípravy v súlade s požiadavkami preberajúceho.

Čl. III 
Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom zmluvy je odovzdanie stavebných objektov v bode a) a v bode b)
odovzdávajúcim a Ich prevzatie preberajúcim.

a) SO 49.38.04 žst. Bytča, Prepojenie komunikácií na pozemky za Váhom
odovzdávajúcim a prevzatie objektu preberajúcim do jeho správy a SO 49.38.04 žst.
Bytča - Prepojenie komunikácií na pozemky za Váhom.

b) SO 49.38.02.2 žst. Bytča, Komunikácia cestného nadjazdu v sžkm 184,760 - časť
chodníky odovzdávajúcim a prevzatie objektu SO 49.38.02.2 žst. Bytča, Komunikácia
cestného nadjazdu v sžkm 184,760 - časť chodníky preberajúcrm do jeho správy
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2. Účelom tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné
stavebné objekty slúžili tomu účelu, na ktorý boh vybudované.

Čl. IV
Hodnota stavebných objektov

1. Obstarávacia cena stavebných objektov uvedených v čl. II tejto zmluvy je bez DPH:

SO 49.38.04 žst. Bytča, Prepojenie komunikácií na pozemky za Váhom
225915,94 Eur

SO 49.38.02.2 žst, Bytča, Komunikácia cestného nadjazdu v sžkm 184,760 - časť chodníky
35245,68 Eur

2 Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon odovzdania a prevzatia stavebných
objektov špecifikovaných v Čl. II sa uskutočňuje bezodplatne, bez nároku odovzdávajúceho
na refundáciu obstarávacej ceny stavebných objektov uvedenej v Čl. IV tejto zmluvy alebo
akéhokoľvek iného finančného plnenia od preberajúceho, a to ani po odovzdaní týchto
stavebných objektov.

3. Daňové odpisy si v súlade s platnými právnymi predpismi uplatňuje odovzdávajúci.

Čl. V
Povinnosti zmluvných strán

1. Odovzdávajúci je povmný odovzdať a preberajúci je povinný prevziať stavebné
objekty uvedené v čl. III. tejto zmluvy do 30 dní po nadobudnutí účmnosti tejto zmluvy.
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovema s príslušnými povoleniami,
písomnosťarm, dokumentmi o kvahte diela spolu s geodetickým zameraním, bola odovzdaná
odovzdávajúcim preberajúcemu v rámci preberacieho konania predmetných stavebných
objektov.

2 Preberajúci bude zabezpečovať pravidelnú údržbu stavebných objektov a ich okoha,
pri užívaní bude trvalo zabezpečovať záujmy ochrany životného prostredia, bezpečnosť osôb
a revízie zariadení.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami všetkých
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dm jej prvého zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv Úradu vlády SR, pnčom zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa vzájomne
informovať o zverejnení zmluvy.
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2. Táto zmluva Je vyhotovená v 6-ich rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží odovzdávajúci a 3
preberajúci

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu o odovzdaní a prevzatí stavebných
objektov vyvolaných investícií uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni a po jej prečítaní
prehlasujú, že zmluve rozumejú, vyjadruje ich vôľu a na znak súhlasu ju podpisujú.

4. Táto zmluva respektíve jej podstatné náležitosti zo strany preberajúceho bola pred
podpísaním prerokovaná a schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Bytči Č. 65 dňa
25.04.2019.

5 Zmluvu je možné meniť a doplňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve,
odsúhlasenými a podpísanými zástupcami všetkých zmluvných strán

6. Zmluvné strany sa dohodli, že na právne vzťahy osobitne neupravené v tejto zmluve
sa vzťahujú príslušné ustanovema Obchodného zákonníka a subsidiárne príslušné ustanovema
Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalších všeobecne záväzných predpisov
Slovenskej republiky.

7 Zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce alalebo s ňou súvisiace sa spravujú
právnym ponadkom Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení a subsidiárne ustanoveniami zákona Č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení

8 Preberajúci ku dňu podpisu tejto zmluvy predloží odovzdávajúcemu prehlásenie
o tom, či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým
alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm n) zákona Č. 595/2003
Z z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je preberajúci povinný odovzdávajúcemu
písomne oznámiť, a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny

Preberajúct Odovzdávaj ÚCl

V Bratislave, dňa 1 Z -(;3- 2019

Ing. Miroslav Mmarčík
primátor mesta

Ing. Juraj Tkáč
generálny naditeľ ŽSR
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