
 Z m l u v a 

  
o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach na  

realizáciu  stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 

1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“  

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 
Odovzdávajúci:  

Obchodné meno: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

Sídlo:   Olejkárska 1 

814 52  Bratislava 

v zastúpení:  Ing. Ľubomír Belfi 

  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

IČO:  00 492 736 

Registrácia:  Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 607/B 

Bankové spojenie: VÚB Bratislava - mesto 

Číslo účtu:  27-48009012/0200 

DIČ:  2020298786 

IČ DPH:  SK2020298786  

 

 

a 
 

 

Preberajúci:   

Obchodné meno: METRO Bratislava a.s. 

Sídlo:  Primaciálne nám. 1 

811 01  Bratislava 

v zastúpení :  Ing. Peter Ivan, predseda predstavenstva  

JUDr. Slávka Kukučková, podpredseda predstavenstva 

IČO:  35 732 881 

Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1575/B 

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. 

Číslo účtu:   4008094126/7500 

DIČ:   2020268910 

IČ DPH:   SK2020268910 
 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dlhodobého hmotného majetku, ktorý je súčasťou 

dráhových zariadení špecifikovaných v bode 3 tohto článku zmluvy na účel realizácie 

stavby : „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. 

časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“  



 

2. Odovzdávajúci súhlasí s realizáciou stavby: „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek 

Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie.“ ( ďalej 

len Stavba) 

 

3. Odovzdávajúci na základe výzvy stavebníka poskytne  preberajúcemu  na účel realizácie 

Stavby majetok - časti dráh, ktoré budú priamo dotknuté stavbou, preberajúci ich  

preberie a prebratie potvrdí. 

 

4. Stavba sa  členení na objekty:  

 

10-101-00 Električkový spodok v úseku Jesenského – Starý most 

10-102-00 Električkový zvršok v úseku Jesenského – Starý most 

10-601-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Šafárikovo námestie 

10-602-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Štúrova ulica 

10-603-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Štúrova ul. –Jesenského ul. 

10-604-00 Preložka napájacieho vedenia Šafárikovo nám. – Štúrova ulica 

10-605-00 Napájacie vedenie navrhovanej električkovej trate 

10-606-00 Preložka ovládacieho kábla DP – Šafárikovo nám. 

10-608-00 Ovládanie výhybiek – Štúrova ulica - Jesenského ulica 

10-609-00 Ohrev výhybiek – Šafárikovo nám.    

10-610-00 Ohrev výhybiek – Štúrova ulica – Jesenského ulica 

10-617-00 Prípojka NN pre automat CL zastávka Štúrova 

10-630-00 Ovládací kábel DP 

 

 

 

Článok III 

Realizácia Stavby  

 

1. Preberajúci realizuje Stavbu  v rozsahu odsúhlasenej projektovej dokumentácie pre 

jednotlivé objekty na základe stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný 

úrad, zrealizuje prostredníctvom vybratého zhotoviteľa. 

 

2. Preberajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú počas realizácie Stavby na 

prevzatých častiach dráh podľa objektovej skladby projektovej dokumentácie. V prípade 

poškodenia prevzatej časti dráhy opravu vykoná DPB, a. s. na náklady preberajúceho 

v prípade, že poškodenie bolo spôsobené preberajúcim, resp. jeho dodávateľmi. 

Poškodenia spôsobené prevádzkou MHD znáša DPB, a. s.. 

 

3. Realizáciu Stavby bude zabezpečovať zhotoviteľ vybraný v súlade so zákonom o 

verejnom obstarávaní a to prostredníctvom spoločnosti, ktorá má oprávnenie na 

vykonávanie prác na dráhach, ak ich nemá sám zhotoviteľ. 

 

4. Preberajúci je povinný zabezpečiť si počas stavby u odovzdávajúceho technický dozor až 

do doby, kedy bude Stavba uvedená do prevádzky. 

 

 

 

 

 

 



Článok IV 

Doba realizácie Stavby 

 

1. Doba realizácie Stavby je doba  uvedená v stavebnom povolení. 

 

2. Preberajúci oznámi odovzdávajúcemu začiatok a ukončenie prác na objektoch uvedených 

v bode 3. Článku II v lehote do 60 dní po uzatvorení zmluvy o dielo s vybraným 

dodávateľom stavebných prác. 

 

 

Článok V 

Odovzdanie a prevzatie Stavby  

 

1. Na vyzvanie preberajúceho odovzdávajúci na základe preberacieho protokolu  preberie 

riadne dokončené úpravy objektov.  

 

2. Súčasťou  preberacieho protokolu  bude : 

 a) dokumentácia skutočného vyhotovenia   

 b digitálne zameranie skutočného vyhotovenia spracované v Microstation (koncovka 

DGN) podľa priložených požiadaviek DPB, a. s.  

 c) východisková správa o revízii elektrického zariadenia v origináli  

 d) osvedčenie o spôsobilosti elektrického zariadenia vydané Úradom pre reguláciu 

železničnej dopravy v origináli 

 Preberací protokol aj s prílohami bude vyhotovený 2 x. 

  

3.  Bezodkladne po vydaní kolaudačného rozhodnutia preberajúci doručí odovzdávajúcemu: 

a) kolaudačné rozhodnutie - 2x 

b) zápis o odovzdaní a prevzatí časti stavby s obstarávacou cenou objektov dráhy bez 

DPH v členení podľa položiek uvedených v stavebnom povolení. 

 

 

Článok VI 

Záručná lehota 

 

1. Záručná lehota na vyvolané úpravy objektov dráhy podľa hore uvedených objektov 

stavby je min. 36 mesiacov a začne plynúť dňom prevzatia vyvolaných úprav objektov 

dráhy, ak nebude so zhotoviteľom stavby dohodnutá vyššia záručná lehota. 

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany si dohodli zastupovanie vo veciach technických v rozsahu tejto zmluvy: 

a) za odovzdávajúceho: Ing. Karol Kollár, ved. odd. správy PTZ, mobil 0903 731 283 

b) za preberajúceho:    Ing. Viliam Maladi, stavebný dozor, mobil 0908 937 400. 

 

2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len písomnými dodatkami po dohode zmluvných 

strán. 

 

3. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

- Príloha č.1- Záväzné stanovisko a podmienky pre realizáciu stavby DPB, a. s., č. 

330/2000/2011 



-Príloha č.2- Výpis z obchodného registra preberajúceho 

 

4. Dokumentácia k stavebnému povoleniu hore uvedenej stavby musí byť v jednom 

vyhotovení u správcu pevných trakčných zariadení (PTZ). 

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých preberajúci dostane dve 

vyhotovenia a odovzdávajúci dve vyhotovenia. 

 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

Nadobudnutie účinnosti dňom vydania stavebného povolenia na Stavbu si zmluvné strany 

dohodli podľa ust. § 47a ods. 2 zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

 

V Bratislave, dňa .......................    V Bratislave, dňa ....................... 

 

 

Odovzdávajúci:      Preberajúci:   

 

Dopravný podnik Bratislava,     METRO Bratislava a. s. 

akciová spoločnosť           

 

 

 

 

 

     

Ing. Ľubomír Belfi      Ing. Peter Ivan 

predseda predstavenstva     predseda predstavenstva   

a generálny riaditeľ      a generálny riaditeľ 

 

 

 

 

        JUDr. Slávka Kukučková 

        podpredseda predstavenstva 


