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Zmluva
komunikácie lII./1054

e stavby

uzatvorená
podl'a $ 663 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. občiansky zákonďk v mení neskorších predpisov
a v sulade so zákonom č,. 446/200l Z.z. o mqetku vyššíchúzemných celkov v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami

Bľatislavský samosprávny kĺaj
sídlo
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
konajúci Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda
36063606
IČo
DIČ
202L608369
bank. spoj.
(ďalej ako ,,prenajímatel"' alebo ,,BSK")
a

LT INVEST,

s. r. o.

sídlo
Alžbetin Dvor 1452, 900 42 Bratislava
konajúci Ing Tomáš Elexhauser, konateľ
51 002 566
IČo
DIČ
21205574|7
bank. spoj.

(ďalej ako,,nájomcď')

účastnícizmluvy ďalej aj ako o,zmluvné strany"
uzatvárajú túto Zmluvu o nájme cesty:

ČlĺĺnotI.
Uvodné ustanovenia

l.
2.

3.
4.

5.

BSK je výlučným vlastníkom stavby,

a to cesty č. In./l054 v k. ú' Miloslavov, obec Miloslavov
(ďalej
okres
Senec
aj
,
,,cestď').
Nájomca je stavebníkom stavby ,,Technická infraštľuktura obec Miloslavov, lokalita Rz_|l/ĺ|,
k. ú. Miloslavov", ktorého súčasťouje So_01 KriŽovatka na cesta III'/I054 obec Miloslavov
(ďalej len,,stavbď').
o nájom časti cesty uvedeného v bode l. tohto článku požiadal nájomca z dôvodu preukázanie
iného vzťahu k stavbe na účelystavebného konania.

Zastupitel'stvo BSK na svojom zasadnutí dŕn 20.09.2019 umesením č. l?6/20|9 schválilo
ako prípad hodný osobitného zretel'a, v zmysle ustanovenia $ 9a ods. 9 písm. c) zĺĺkona
č. 446/200l Z.z. o majetku vyššíchrlzemných celkov v znení neskorších predpisov,
ktoľým je zvýšenie dopravnej bezpečnosti na úseku cesý III./I054 vo vlastníctve BSK
realizáciou stavby, nájom časti cesty uvedenej v bode l ' tohto článku.
Táto zmluva sa uzatvára v súlade g-}uzrresením Zastupitel'stva BSK č. 176/2019 zo dť:n
20.09.20|9; výpis z uznesenía tvorí prílohu č' l tejto zmluvy ako jej neoddelitel'ná súčasť

Člĺĺnotĺĺ'

Predmet zmluvy

l.

2.

Pľenajímatel' prenajĺma nájomcovi za podmienok podl'a tejto zmluvy nehnutel'ný majettlk
nachádzajúci sa v k. ú' Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senecn v rozsahu nájmu l.296 m'
určených situáciou k stavbe, č. výkresu C-l (d'alei len ,nsituáciď'), vypracovanou spoločnostbu
Pozeňné Stavby TľK s.r.o. so sídlom Miloslavov 472'goo 42 Miloslavov, IČo 36626 88l v
0l.20l71' časťcesty uvedená v tomto bode ďalej aj ako ,,predmet nájmu".
Situácia k stavbe, podl'a bodu l. tohto článku tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy ako jej
neoddelitel'ná súčasť.

Članot ľI.
Úeel ná;mu
l

I

'

2.
3.

4.

Učelom tejto zmluvy je prenajať nájomcovi predmet niájmu za účelomvybudovania stavby, a to
na naklady a zodpovednosť nájomcu.
Prenajímatel' prehlasuje, Že súhlasís realizáciou stavby a vykonávaním stavebných prác
na predmete lrájmu v súlade s ĺloterajšímistanoviskami odboru dopravy Uradu Bratislavského
samosprávneho kraja a spoločnosti Regionálne cesty Bratislava a.s. so sídlom Cučoriedková č.
6,827 t2 Bratislava, IČo 35 94? tól (ďalej len ,,RCB a.s.").
Stavba môŽe byť vykonaná len v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a predpisov
vydaných na jeho vykonanie, na základe právoplatných povolení a/alebo súhlasných stanovísk
príslušnýchoľgánov veľejnej správy a v súlade s týmito právoplatnými povoleniami
ďalebo stanoviskami.
Touto zmluvou je náiomca oprávnený preukĺĺzaťiné právo k pozemkom a stavbám
podl'a $ l39 ods. l písm. a) vspo.jení s $ 58 ods.2 a3 zÄkona č.50/1976Zb. o územnom
plánovanĺ a stavebnom poriadku (stavebný zakon) v znení. neskorších predpisov zĺĺkona(ďalej
len,,stavebný zákon").
Čtanok lv.
Doba nájmu

l.
Ň

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú,a to počnúcdňom účinnostitejto zmluvy do
pĺevzatia stavby BSK po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačnéhoľozhodlrutia na stavbu,
najviac však na dobu dvoch (2) rokov odo dňa nadobudnutia účinnostitejto zmluvy.

Čtĺĺnotv.
Cena nájmu a spôsob úhrady nájmu

l.
2.

3.
4.
5.

Prenajímatel' a nájomca sa dohodli na nájomn,om za predmet nájmu vo výške l '296,- €/rok
(slovom dvetisícpäťstodeväťdesiatŠesť
eur za rok).
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí ročnénájomné dohodnuté v bode l. tohto článku

polĺočnenasledovne:
a) do 30.03. príslušnéhokalendárneho ľoka zaptvý polrok vo výške 648,- e,
b) do 30.09. príslušnéhokalendáľneho roka za dľuhý polrok vo výške ó48,- €.
Alikvótnu časťnájomného za obdobie odo dňa nadobudnutia účinnostitejto zmluvy uhradí
nájonrca v ternrínoch podl'a tohto bodu a v pľípade uplynutia takého termínu
do l5-ich (l5) kalendárnych dni oĺlo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Alikvótnu čast' najomného pre prípad skončenia zmluvy, ak nenastal teľmín splatnosti
nájomného' uhradí nájomca do 5_ich (5) kalendárnych dni odo dňa skončenia tejto zmluvy.
Alikvótnou čast'ou na účelytohto článku sa rozurnie lĺl2zdohodnutej ročnej ceny nájmu za
každý mesiac, zaktorý nebola nájomcom zaplatenä cena nájomného.
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6.
7

'

Nájomné sa povaŽuje za uhľadené pripísarrím príslušnej čiastky na účetprenajímatel'a.
Nájomca nájomné uhradí na č. účtuprenajímatel'a uvedené v zálhlavi tejto zmluvy v časti
bankové spojenie a s uvedením variabilného symbolu 5l00256ó.

Čunot vl.

Práva a povinnosti zmluvných strán

l.

Prenajímatel':

2.

podľa účelutejto zmluvy.
Nájomca:

a) odovzdá protokol:íme nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na jeho užívanie

je poviĺlĺlý,a

podpisom tejto zmluvy sa zavázuje, užívaťpredmet nájmu v súlade
účelomnájmu podl'a tejto zmluvy, v súlade s touto zmluvott a príslušnými
ustanoveniami občianskeho zĺĺkonníkaa platnými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú
na predmet nájmu,
b) nie je oprávnený zmeniť dohodnutý účelužívania a rozsah predmetu nájmu bez písomného
srihlasu prenaj ímateľa,
c) nie je oprávnený dat' predmet nájmu a/alebo jeho časťdo nájmu, podnájmu alebo výpožičky
inej $lzickej alebo právnickej osobe; ak nájomca prenechá predmet nájmu ďalebo jeho časť
do nájmu, podnájmu alebo výpožičky,je taká zmluva neplatná,
d) nie je oprávnený na predmet nájmu zriadil' záloŽné právo alebo tento majetok inak zaťaŽiť
a ani postúpiť právo nájmu na tretiu osobu,
e) umoŽní prenajímateľovi a RCB a.s. vstup na predmet nájmu za účelomvykonania kontrol
dodržiavania jednotlivých ustanovení tejto zmluvy, ako aj v prípade mimoriadnych udalostí
(živelná pohroma a pod.),
0 je povinný oznĺĺľnit'pľenajímatel'ovi kaŽdú zmenu svojej pnĺvnej subjektivity,
ako aj iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzťah a účelnájmu,
g) nie je oprávnený vykonať stavbu nad ľámec projektu stavby bez písomného súhlasu
prenajímatel'a a príslušnéhostavebné úradu,
je
h) povinný zabezpečiť stavenisko v súlade s $ 43i stavebného zákon4
i) sa zav'ál;uje pred začatímužívaniapredmetu nájmu, ako aj počas užívaniapredmetu nájmu
vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škody na majetku, zdraví, živote
počas realiácie stavby a uŽívania predmetu nájmu,
j) zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti pri práci na stavenisku v súlade so zákonom
č. 12412006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zĺĺkonov v znení neskorších pľedpisov a za dodržiavanie ostatných platných právnych
predpisov a noriem súvisiacich s rea]izáciou stavby vrátane požiamej ochľany' požiaľnej
prevencie, ochrany prírody, stavebného zákona apod.,
k) znáša na vlastné nĺáklady vzniknuté neprimeraným užívanímpredmetu nájmu nájomcom
alebo osobami, ktoré sa s jeho súhlasom zdržujúnapredmete nájmu,
je
l) povinný postupovať pri reaÍizäcii stavby tak, aby k obmedzeniu prevádzky na ceste
došlo len v nevyhnutnom čase a nevyhnutnom rozsahu.

a)

s dohodnutým

t

I

Člĺĺ.'oLvII.

osobitné ustanovenia
l'
2'

3.

Nájomcovi je stav predmetu nájmu známy a prehlasuj e, že je spôsobilý na účeltejto zmluvy.
Prenajímatel' udeľuje nájomcovi súhlas k udeleniu vstupu na predmet nájmu tretím osobám
vykonávajúcim stavbu ďalebo práce s ňou súvisiace.
Prenajímatel'nezodpovedáza majetok nájomcu ďalebo tretích osôb umiestnený na predmete
nájmu.
3

F
Článok VIII.
Prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu a stavby

l.

z'

t

3.

Po skončenínájmu nájomca písomným pľotokolom o odovzdaní a prevzati predmetu nájmu
odovzdá prenajímatel'ovi predmet nájmu v stave podl'a právoplatného kolaudačného
rozhodnutia na stavbu. Podmienkou odovzdania predmetu . nájmrr a jeho prevzatia
pľenajímatelbm sú súhlasnésĺ.anoviská odborných útvarov Uradu BsK' a to odboľu
investičných činnostía verejného obstarávania a odboru dopravy, a RCB, a's..

Nájomca najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
na stavbu písomným protokolom o odovzdaní a pĺevzatí odovzdá stavbu a investície spolu
s technickým zhodnotením cesty a vrátane dopravného značenia, ale bez chodníkov,
bezodplatne do vlastníctva BSK s tým, Že pozemky pod stavbou budú majetko-právne
vysporiadané v pľospech BSK a odčlenenégeometrickým plánom; prílohou písomného
pľotokolu bude projekt skutočnéhovyhotovenia stavby. Stavbu a investície, tak ako je uvedené
v tomto bode, môže nájomca odovzdať do vlastníctva BSK súčasnes odovzdaním predmetu
nájmu podl'a bodu l. tohto článku.
Pre prípad porušenia ustanovenia bodu l. tohto článku dohodli zmluvné strany, Že prenajímateľ
je oprávnený predmet nájmu vypratať na naklady a zodpovednost' nájomcu. V takom prípade
nenesie prenajímatel' žiadnu zodpovednost' za prípadnú škodu na predmete nájmu
a vypratávaných veciach. Prenajímatel' je povinný termín vypratania pozemku oznámiť
nájomcovi aspoň tri (3) dni pred plánovaným teľmínom vypratania.
Článok Ix.
Zmluvná pokuta a úroky z omeškania

l

'

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s ťlhmdou ná.iomného
podl'a Článku V. tejto zmtuvy je nájomca povinný zaplatit' prenajímatel'ovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,2Yoz dlĹrej sumy za každý deň omeškaniaaždozaplatenia.

porušeníustanovenia Článku III. bodu 3. tejto zmluvy je nájomca povinný zap|atiť
prenajímatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 3. 319'39 € (slovom tritisíctristodevätnásť eur
tridsaťdeväťcentov); ustanovenia bodu l. tohto článku platia primerane'
Pre prípad uvedený v Článku XI. bode 2. tejto zmluvy dohodli zmluvné strany v tom ustanovení
uvedenú zmluvnú pokutu.
Pre prípad neodovzdania pľedmetu nájmu spôsobom podl'a ČlĺntuVIII. tejto zmluvy dohodli
zmluvné strany pokutu vo výške 674,- e (slovom šest'stosedemdesiatštyri euro) za kaŽdý

2' Pri
3.

t

4.
5.
6.

aj začatý mesiac.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezasiká nájomcova povinnost' plnenia podl'a tejto zmluvy,

ktoré je zabezpečené zmluvnou pokutou.

je

dotknutý nárok prenajímate|'a na náhradu škody,
ktorej sa môže prenajímatel'domáhať bez ohl'adu na výšku zaplatenej zmluvnej pokuty.
7. Zap|atením zmluvnej pokuty nezaniká nájomcova povinnosť platiť úrok z omeškania.
8. Výška úrokov z omeškania je, podl'a nariadenie Vlády sR č' 87ll995 Z'z.,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov, o päťpercentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej
centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažnéhodlhu
9' Zmluvná pokuta aúroky zomeškania sa považujúza uhradené pľipísanímpríslušnej čiastky
na účetprenajímateľa uvedený v zihlavi tejto zmluvy v časti bankové spojenie.
l0' Nájomca je povinný zap|atiť zmluvnú pokutu, aj keď porušenie povinnosti nezavinil.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie

Čtrĺnrotx.

Skončenie nájmu
4

l.

2.
3.

4.

5.
6.

Nájom sa končíuplynutím doby uvedenej v Clánku IV. tejto zmluvy.
Zmluvné stľany môžu skončiťnájomný vzťah pred uplynutím dohodnutej doby nájmu dohodou.
Prenajímatel'môže odstúpit'od zmluvy, ak:
a) nájomca nezaplatil splatné nájomné,
b) stavebný úrad stavebné konanie vo veci povolenia stavby zastavi,
c) nájomca užívapredmet nájmu alebo tľpíuŽívanie predmetu nájmu takým spôsobom'
že prenajímateľovi vzniká škoda alebo Že mu hrozí značná škoda,
d) nájomca nesprístupní predmet nájmu podl'a Článku VI' bodu 2. písm. e) tejto zmluvy,
e) s ohl'adom na právoplatné rozhodnutie príslušnéhoorgiínu treba predmet nájmu vypratat'.
Nájomca môže odstúpiť od zmluĺy, ak:
a) pľedmet nájmu nie je možne užívaťna zmluvne dohodnutý účel,
b) z dôvodov iných, ako na strane náiomcu, nie je možnérealizovať stavbu.
odstúpenie od zmluvy je účinnédňom jeho doručeniadruhej zmluvnej strane.
odstúpenímod zmluvy nie sú dotknuté nároky prenajímatel'a podl'a Člrĺnot<IX. tejto zmluvy.

Članot xt'
Usporiadanie vzťahov pľi skončenínájmu
I

l.
2.

Po skončenídoby nájmu podl'a Článku IV. tejto zĺnluvy odovzdá nájomca bezodplatne v lehote
spôsobom podl'a Článku VIII. bodu 2. tejto zmluvy
súlade_
Článkom
VIIĺ. bodom l tejto zmluvy stavbu a investície spolu s technickým zhodnotením cesty
a vrátane dopravného značenia, bez chodníkov, do vlastníctva BSK.
Pri inom skončenínájmu ako uvedeným vbode tohto článku av prípade, že dôjde
k skončeniu nájmu uplynutím doby nájmu bez toho, že bude vydané kolaudačné rozhodnutie
na stavbu alebo toto nenadobudne právoplatnosť, nie je nájomca oprávnený požadovať nĺĺfuadu
finančných prostriedkov vynaloŽených
predmet nájmu
stavbu ďalebo
ako aj na technické zhodnotenie cesty a dopravné značenie, azrea|izovaná čast' stavby

a

a v

'

s

l.

na

na

a

vybudovalré investície vrátane technického zhodnotenia cesty a dopľavnéhoznačenia
sa titulom zmluvnej pokuty stávajú vlastníctvom BSK. Nájomca sa zav'ázuje byt' súčinný
pri právnych úkonoch potrebných k naplneniu svojho záväzku podl,a predchádzajúcej vety

3'

a

4.

tohto bodu.

Záväzky uvedené v bodoch l. a2. tohto článku zmluvné strany vnímajúako zéryäzokzozmluvy
o budúcej zmluve o prevode vlastníctva stavby a investícií spolu s technickým zhodnotením
cesty a vrátane dopravného značenia.
Nájomca sa súčasnezaväzuje pri skončenínájmu podl'a bodu 2. tohto článku nahradiť
prenajímatel'ovi náklady súvisiace s dokončenímstavby.

Čtánok XII.
Doručovanie

l'
2'

Ak nie je vtejto zmluve

uvedené inak, písomnosti týkajúce sazépäzkov medzi zmluvnými
stranami' ktoré vyplývajú ztejto zmluvy, sa zmluvné stľany zaväzujúdoručovaťprednostne
osobne alebo poštou vo forme doporučenej listovej zásielky'
Pri osobnom doručení písomnosti je druhá zmluvná stľana - adresát povinná potvrdiť prevzatie
písomnosti; k osobnému doručeniu môže dôjsť priamo zmluvnou stranou alebo prostredníctvom

kuriéra. Ak zmluvná strana odmietne prevziat' písomnost', považuje sa táto písomnosť

3,

za doručenúodmietnutím jej prevzatia.

Poštou doručuje zmluvná strana - odosielatel'písomnosti druhej zmluvnej strane _ adresátovi
na adresu jeho sídla uvedeného v záhlaví tejto zmluvy' resp. adresu písomne oznámenú
zmluvnou stranou ako korešpondenčnúadresu. Ak nie je možnédoručiťpísomnosť
5

4.

na túto adresu' povinnost' odosielatel'a je splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielatel'ovi
ako nedoručitel'núzásiel ku'
Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkaiúce sa záväzku

medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto znluvy, i prostredníctvom e_mailu
ďalebo laxu. PĺsomnosĹ' doručenúprostredníctvom e-mailu a/alebo faxu treba doplniľ
najneskôr do troch dní predloŽením originálu spôsobom podl'a predchádzajúcich bodov
tohto článku, v opačnom prípade platí, že písomnosť nebola doručená.

Článok XIII.
Záveĺečnéustanovenia

l'
2.

Pokial' táto zmluva onájme nerieši všetky práva apovinnosti zmluvných strán' riadia
sa zmluvné strany príslušnýmiustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných právnych
predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.
Ak by niektoľéustanovenia tejto z;nluvy mali byť neplatnými uŽ v čase jej uzavretia'
alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí znluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných
ustanovení zntluvy. Nanliesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijúustanovenia

občianskelro zákonnika
)

3.

4.
5.

6.

a

ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky,

ktoré sú obsalrom a účelomnajbliŽšie obsahu účeluzmluvy'

Táto zmluva bola uzatvorená na základe prejavu vôle zmluvných strán, slobodne, váŽne
určite, Zmluvné strany prehlasuiú, Že úkon je uskutočnený v pľedpísanej fonne'
Že prejavy vôle sú hodnovenlé, dostatočne určitéa zrozumitel'né a Že zmluvná vol'nost'
nie je ničímobmedzenä. Zmluvné strany zmluvu prečítali,porozumeli jej obsahu a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné stľany prehlasujú, Že k uzavretiu
tejto zmluvy neboli donútené a Že prijej podpise nekonali v omyle.
K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjst' len vzájomnou dohodou zmluvných strĺin
formou číslovanéhopísomnéhododatku podpĺsaného obidvoma zmluvnými stranami,
alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien a doplnkov všeobecne záväzných právnych predpisov.
Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých pľenajímatel' obdľŽí

a

štyri (4) vyhotovenia a nájomca dve (2) vyhotovenia.
Nájomca berie na vedomie, Že uzatvorenie tejto zmluvy s

ktorý'

v

BSK ako orgánom verejnej správy'
zmysle základných princípov zákona é. 2lll2000 Z.z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov ,,čo nie je tajné, je verejné" a ,,pÍevaŽujúci verejný zäujem nad obchodnými
a ekonomickými záujmami osôb'', na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej
zákonom o slobode informácií, zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné
Íinancie alebo sa týkajú používaniaverejných Íinanciĺalebo nakladania s majetkom BSK a štátu
za účelomzvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií
občanmi' Na áklade tejto skutočnosti nájomca výslovne súhlasíso zverejnením tejto zmluvy,
resp' jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah.
náleŽitosti. identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné ta.jonrstvo, fakttrľačnéúdaje
apod.), na internetovej stľánke prenajímatel'a 2Ä účelomzvyšovania transparenUtosti
samosprávy pre občanov a kontroly veľejných financií občanmi. Tento súhlas sa udel'uje
bez akýchkol'vek výhrad a bez časovéhoobmedzenia.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade splnenia podmienok

stanovených zákonom
je
nájomca povinný pouŽiť postup pri realiúciístavby
č,.343l20l5 Z'z. o verejnom obstarávaní,

8.

podl'a tohto zákona.

Zm|uva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnost'dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle $ 47a občianskeho zákonníka.
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V Bratislave dňa 30.10'2019

V Bratislave dňa
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Ing. Tomáš Elexhauser

konatel'

LT INVEST'

s. Í. o.

naJomca

Mgr. Juraj Droba,

MBÁ MA

predseda
Bľatislavský samosprávny

:

prenajímatel'

Prílohy:
l. výpis z uznesenia Zastupitel'stva BSK č.176/2019 zo dňa 20.09'2019
2. situácia kstavbe, č. výlaesu C-l, vypracovaná spoločnosťouPozemné stavby TTK s.r.o. v
0t.2017

7

Bratislavslý
saĺnooprávny

krd

Bratislavský samosprávny kraj

vÝpls

z UzNEsENlA

prijatého na zasadnutí Zastupitel'stva

Bratislavského samosprávneho kraja dňa 20. 09. 2019

Návrh na schválenie nájmu časti cesty lll.rĺ054 o výmere 1.296 m2 v k. ú.
Miloslavov' pre stavebníka LT INVEST, s. r. o., ako prÍpad hodný osobitného
zretel'a

UzNEsENlE č. í76120ĺ9
zo dňa 20. 09. 2019
Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schvaľuje
A.1 ako prĺpad hodný osobitného zretel'a, v zmysle ustanovenia $ 9a ods.9 písm. c) zákona
č. 44612001 Z. z. o majetku vyššíchúzemných celkov v znení neskoršich predpisov, ktorým
je zvýšenie dopravnej bezpečnosti na úseku cesty lll./1054 vo vlastníctve Bratislavského
samosprávneho kraja realizáciou stavby ,,Technická infraštruktúra obec Miloslavov, lokalita
R7'11lll, k. ú. Miloslavov", nájom nehnuteľného majetku:
a

časti cesty lll./1054 vrozsahu nájmu 1.296 m2 určenom situáciou _ číslovýkresu C-1,
v k. ú, Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec, vo výlučnom vlastníctve Bratislavského
samosprávneho kraja, pre nájomcu

LT lNVEST, s. r. o., so sĺdlom AlŽbetin Dvor 1452,9oo 42 Bratislava, lČo: sĺ 002 566
s podmienkami.

'-

predmet nájmu - určený situáciou - záber plochy, priloženou k doplnenej Žiadosti
LT lNVEsT, s. r. o., zo dňa 28.07 '2019,
účelnájmu - realizácia stavby ,,Technická infraštruktúra obec Miloslavov' lokalita
R7_11lll, k. ú. Miloslavov" (ďalej len,,stavba") na náklady a zodpovednosť nájomcu,
doba nájmu - doba určitá, v trvanĺdvoch rokov odo dňa účinnostizmluvy,
nájomné bude dohodnuté vo výške 1,-€lm2lrok,
nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 60 dní od schválenia uznesenia v Zastupitel'stve
Bratislavského samosprávneho kĺaja s tým, že ak v tejto lehote nájomca nájomnú zmluvu
nepodpĺše,uznesenie stráca platnosť,

5abinovskáut.1ó,P.o.BoX1oó,82o05Bratistava25,@lčo3óoó3óoó
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nájomca vybuduje stavbu v súlade s predloŽeným projektom stavby, stanoviskom
odboru dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja č. o3164t2o19lPK-197 194
55/2019 zo dňa 11.06.2019 avyjadrením spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s.,
zn. 525l19l595/osl zo dňa 11.06,2019,
nájomca do 60 dnÍ odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačnéhorozhodnutia na
stavbu odovzdá stavbu/investície vrátane dopravného značenia abez chodníkov
bezodplatne do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja; pozemky pod stavbou
budú odčlenené geometrickým plánom a bezodplatne majetkovo-právne vysporiadané
v prospech Bratislavského samosprávneho kraja najneskôr ku dňu podania Žiadosti
o kolaudáciu stavby,

v prípade skončenia nájomnej zmluvy pred uplynutím doby nájmu z dôvodu na strane
nájomcu sa vybudované investície stanú vlastníctvom Bratislavského samosprávneho
kraja titulom zmluvnej pokuty,
výkonom práva nájmu a účelomnájmu sa nesmie nájomca dotknút'vecnéhobremena.

A.2 prevod vlastnĺctva stavby podl'a bodu A.1 do vlastnĺctva Bratislavského samosprávneho
kraja

B ukladá
B.1 riaditel'ke Uradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a podpis
nájomnejzmluvy
Termín: v zmysle textu uznesenia v častiA podmienky
B.2 riaditel'ke Uradu Bratislavského samosprávneho kra1a zabezpečiť prípravu a podpis

zmluvy o prevode vĺastnĺctvastavby

Termín' v zmysle textu uznesenia v časti A podmienky

lng. Patrícia M e š t' a

n, MA

riaditel'ka

Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
V Bratislave 30. 09. 2019

Sabinovská u[. 16, P.o.BoX 106, 820 05 Bratislava 25, www.bra
Strana 2 z 2

.st, lČo 36063606

I

,4,
-oqz'

orun
'>oars

ý

.\Q

'+^.

F

ss

'*a

š!'

.Jo

íď-

š)

ratS.r-

sď

ý

>-/'2

"lon

e,
:t

""ď

š_

!E{B!p*

w/n

$

m
?Zru

Fň&6qq!&
tuel*tffi

b'ff#fuffiLilú'*g
fuRň'-'ď

l_Ó.a6-'w

.4,)

6;a

rť\

v/////////Á
--.*^W@*!*..ffillt@ffi
.--'-*_
FeÉ:M

'i+
:

i"ls
šs

ir

t

lt.:

.

a

ldHffi&&'q
IúF4ltÁ

dtÚÉŇl

o

Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Export
Bratislavský

>

Senec

>

Miloslavov

>

k.ú. Miloslavov
J

I

!.

hJ
6)

-1
F}

426/457

-{

e!\J

.D

174!n

--{

a

ts

Ep

70t17

I

17Uf54

4ä/45s
70r5s

't7u1

áve

R_vspľ

ffi

F

426J760

,il

50m

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGlS. Nepouzitel'ne na právne Úkony
Dáturn: 13 10.2020

(1/1)

