
Odovzdávajúci: 

Dátum narodenia: 

Rodné číslo: 

Bydlisko: 

Číslo účtu : 

Občianstvo: 

Preberajúci: 

Zastúpená : 

IČO : 

DIČ: 

Sídlo : 

ZMLUVA 

o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva  

 

ČI. I. 

Zmluvné strany 

Ďurišová Anna, rodená Šurinová 

09.02.1966 

665209/7067 

Stožok č.221,962 12 Detva 

1158557954/0200 

SR 

(ďalej len Odovzdávajúci) 

Obec Stožok 

Bc.Darina Petrincová - starostka obce 

00320 293 

202131875 

Stožok č. 47, 962 12 Detva 

 

(ďalej len „Preberajúci) 

Uzatvárajú túto zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva a odovzdaní a prevzatí objektov 

vyvolaných investícií preberajúcim (ďalej len „zmluva" v príslušnom gramatickom tvare) 

ČI. II. 

Predmet a účel zmluvy 

1. Odovzdávajúci zrealizoval nasledujúcu stavbu ako investíciu vyvolanú stavbou Rodinné domy - 

typový projekt bez stavebného povolenia. 

 

 

2. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva a odovzdanie projektu 



vyvolaného investíciou uvedenou v článku III. tejto zmluvy, odovzdávajúcim preberajúcemu a 

prevzatie tejto stavby preberajúcim od odovzdávajúceho do svojho vlastníctva za účelom 

zabezpečenia ich správy, údržby a trvalej prevádzky. 

 

3. Účelom tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby stavba uvedená v 

článku III. tejto zmluvy po ich skolaudovaní slúžila svojmu účelu. 

 

4. Stavba: : „Rozšírenie uličného vodovodu, Stožok“, bližšie špecifikovaná v  článku III. tejto    

zmluvy prechádza bezodplatne  do výlučného vlastníctva Obce Stožok, dňom uzatvorenia  tejto 

zmluvy. 

 

5. Obec Stožok sa zaväzuje bez zbytočného odkladu podať žiadosť o stavebné povolenie 

a následne vykonať všetky úkony súvisiace s vydaním kolaudačného rozhodnutia. 

 

6. Ďurišová Anna sa zaväzuje poskytnúť Obci Stožok potrebnú  súčinnosť v konaní o vydanie 

stavebného povolenia a tiež v konaní o vydanie kolaudačného rozhodnutia.  Ďurišová Anna sa 

na tento účel zaväzuje odovzdať Obci Stožok všetku dokumentáciu týkajúcu sa predmetnej 

stavby. 

 

7. Ďurišová Anna je povinná uhradiť Obci Stožok všetky preukázateľne vynaložené finančné 

náklady spojené s konaním o vydanie stavebného povolenia a tiež s konaním o vydanie 

kolaudačného rozhodnutia. 

 

 

Cl. III. 

1. Názov stavby : Rozšírenie uličného vodovodu, Stožok : 

Na existujúci verejný vodovod sa pripojilo PVC potrubie DN80(PVC 90). Potrubie rozšíreného vodovodu 

je rozdelené na dve vetvy VI a V2. Vetvy sú z potrubia HOPE 90 x 5,4 (DN80). Vodovodné vetvy sú 

ukončené podzemnými hydrantami DN 80, celkový počet 2 ks-jeden je kalník PHl a druhý je vzdušník 

PH2. Vetva VI...DN 80 celková dĺžkallSm, Vetva V2...DN 80 celková dĺžka 137m. 

2. Stavba bola realizovaná spoločnosťou JaSy-sk, s.r.o. 

3. Ku kolaudácii boli doložené doklady: 

Vyjadrenie SSE 

Vyjadrenie SPP Vyjadrenie Orange 

Certifikáty použitých materiálov 

Skúška hydrantov Čestné 

vyhlásenie-odpady Stavebný 

denník 

Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby 

Porealizačné zameranie 

GP na zriadenie vecného bremena 



Odovzdávajúci 

Anna Ďurišová 

Cl. IV. 

Obstarávacia cena 

1. Obstarávacia cena stavby - vyvolaných investícií uvedených v článku II. Tejto zmluvy je : 13   

280,-eur s DPH ( slovom trinástisícdvestoosemdesiat eur) 

ČI. V. 

1. Odovzdávajúci odovzdal preberajúcemu stavbu preberacím protokolom o odovzdaní a 

prevzatí dňa 10.03.2021. 

2. Záruka na vykonané práce je 60 mesiacov od odovzdania stavby . Záruku si preberajúci 

uplatňuje i investora stavby. 

ČI.VI. 

1. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných 

strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením §47a odst.l Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

3. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má 

platnosť originálu a z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 

uzavretá v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné 

strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali. 

V Stožku, dňa 

Preberajúci 

Bc.Darina Petrincová -starostka obce



 


