ZMLUVA O BEZODPLATNOM
uzavretá podľa ust.

§ 51 zákona

Č.

PREVODE POZEMKU

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
medzi účastníkmi:

Prevádzajúci:

l)

,

Názov:
Kolláriks, a.s.
Sídlo:
Ďatelinová 10, 821 01 Bratislava
Štatutárny orgán:
Richard Kováč, predseda predstavenstva
IČO:
46663436
DIČ:
2023523095
IČDPH:
SK2023523095
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:
Registrácia: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava,
oddiel Sa, vložka č.5538/B
(ďalej len .prevádzajúci")

a
Nadobúdateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená podpisovať
zmluvy:

Slovenská republika zast. Slovenskou správou ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditel'
Ing. Štefan Ungrady, riaditel' Investičnej výstavby a správy
ciest Košice, Kasárenské nám. 4, 04001 Košice
000003328
2021067785

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie
IBAN:
SWIFT:
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou
listinou číslo 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995 v úplnom znení Č. 316/M-2005 zo
dňa 14. 02.2005
v platnom znení
(ďalej len .nadobúdatel")
(spolu ďalej len "zmluvné strany"),

ktorí súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú spôsobilí a oprávnení k právnym
úkonom a uzatvárajú túto zmluvu o bezodplatnom prevode pozemku (ďalej len .Zrnluva"),
Preambula
Na základe stanovísk Slovenskej správy ciest k stavbe Čerpacia stanica PHM - Ul. SNP, Snina, SO
16 - mimoareálové dopravné napojenie - Rozšírenie cesty 1/74 , na ktorú bolo vydané rozhodnutie
Okresným úradom Prešov, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3,
Prešov, pod Č. OU-PO-OCDPK-201015024.002/Sa
zo dňa 04.04.2019, právoplatné 02.05.2019,
pristúpili zmluvné strany k uzatvoreniu tejto Zmluvy o bezodplatnom prevode pozemkov.
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Čl. l.
Úvodné ustanovenia
1.1. Prevádzajúci je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti parcely č.KN-C 5587/5 o výmere 112m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a parcely č.KN-C 6331/8 o výmere 42m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcej sa v k. ú. Snina, obec Snina, okres
Snina, zapísanej na liste vlastníctva č. 11012.
(ďalej len .Nehnuteľnost")
Čl. II.
Predmet zmluvy
2.1 Prevádzajúci touto Zmluvou bezodplatne prevádza na Nadobúdatel'a vlastnícke právo
k Nehnutel'nosti uvedenej v čl. I , odstavec 1.1 tejto Zmluvy a Nadobúdatel' toto vlastnícke právo
prijíma.
2.2 Účelom prevodu je majetkovo právne vysporiadanie rozšírenia cesty 1/74 ako je uvedené
v preambule tejto zmluvy, v prospech nadobúdatel'a ako majetkového správcu cesty 1/74.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Čl. III.
Ďalšie dojednania
Prevádzajúci vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že na Nehnutel'nosti neviaznu žiadne
ťarchy alebo obmedzenia a na tejto nie sú viazané žiadne vecné bremená ani iné právne
povinnosti.
Prevádzajúci vyhlasuje a Nadobúdatel' berie na vedomie, že k Nehnutel'nosti nie sú zapísané
žiadne poznámky.
Prevádzajúci sa zaväzuje, že pred podpisom tejto Zmluvy neuskutočnil a ani po podpise tejto
Zmluvy neuskutoční žiaden právny úkon, ktorý by smeroval k prevodu vlastníckeho práva,
zriadeniu záložného práva alebo vecného bremena, zriadenia akéhokol'vek vecného práva
tretej osoby alebo akejkol'vek inej dispozície s predmetom vlastníctva uvedenému v čl. 1.1. tejto
Zmluvy.
Nadobúdatel' vyhlasuje, že stav Nehnutel'nosti je mu známy a Nehnutel'nosť kupuje v stave,
v akom stojí a leží.

Čl. IV
Vklad vlastníckeho práva.
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad podpíše prevádzajúci a následne je oprávnený
podať vklad na príslušný katastrálny odbor Okresného úradu.
4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok podl'a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch, ako aj všetky náklady súvisiace s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva
Nadobúdatel'a bude znášať prevádzajúci.
Čl. V
Nadobudnutie vlastníckeho práva.
5.1 Nadobúdatel' vyhlasuje, že si je vedomý, že vlastnícke právo k Nehnutel'nosti nadobudne
vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností vedeného katastrálnym odborom
Okresného úradu Snina.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté z tohto záväzkového vzťahu a touto zmluvou
neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
6.2 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre Prevádzajúceho,
dve vyhotovenia pre Nadobúdatel'a a dve vyhotovenia sú určené pre potreby katastrálneho
odboru príslušného okresného úradu.
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6.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v spojení so
zákonom Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Nadobúdateľ
sa zaväzuje zverejniť túto zmluvu do 10 kalendárnych dní odo dňa jej podpisu všetkými
zmluvnými stranami a oznámiť Prevádzajúcemu zverejnenie tejto zmluvy do 5 kalendárnych
dní odo dňa jej zverejnenia.
6.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni a ani za obzvlášť
nevýhodných
podmienok, s obsahom tejto Zmluvy sa pred jej podpísaním podrobne
oboznámili, obsahu Zmluvy rozumejú a bez výhrad s ním súhlasia, a že túto Zmluvu ako určitý
a zrozumiteľný prejav svojej slobodnej a vážnej vôle potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa

Za Prevádzajúceho

Ricfiard Kováč
Kolláriks, a.s.

::

:

"

:

".

V Košiciach, dňa "".""".'"""

..""" ..""""

Za Nadobúdatel'a

Ing. Štefan Ungrady
Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Košice

"

I
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