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ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY SPOJENEJ S BUDÚCOU
ZMLUVOU O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

Č. BK1193/2O21JBVS

rnedzi

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
ako Budúcim predávajúcirn

a

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.

ako Budťícirn kupuj ťtcirn



Táto ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY SPOJENEJ S BUDÚCOU

ZMLUVOU O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Č. BK/193/2O21JBVS (ďalej len Zmluva) sa

uzatvára podľa 289 anas!. zákona č. 5 13/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

medzi nasledovnými zrniuvnýni stranami:

(1) VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s., 50 sídlom Pezinská 1098, 900 01

Malacky, Slovenská republika, IČO: 31 412 114, DIČ: 2020356932, iČ DPH: SK2020356932,

spoločnost‘ zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa,

Vložka c 1283/B konajuca prostrednictvom Ing Jozef Gallo predseda predstavenstva

(d‘alej len Budúci predávajúci), a

(2) Bratislaska vodarenska spoločnost‘, a s 50 sidlom Prešovska 48 826 46 Bratislava

Slovenska iepublika IČO 35 850 370 DIC 2020263432 iČ DPH SK2020263432 spoločnost

zapísaná v Obchodnom registri vedenorn Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka Č.

3080/B, konajúca prostredníctvom: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny

riaditeľ a Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný riaditeľ (d‘alej len Budúci

kupujúci)

(Budúci predávajúci a Budúci kupujúci ďalej jednotlivo len ako Strana alebo spoločne ako

Strany).

VZHLADOM NA TO, ŽE:

(A) Budúci predávajúci je vlastníkom Infraštruktúry a má záujern táto Infraštruktťíru za podrnienok

stanovených v tejto Zmluve odplatne pFeviesť na Budúceho kupujúceho, a to na základe

samostatnej Kúpnej zrnluvy,

(B) Budúci kupujúci je spoločnosť podnikajúca (okrem mého) v oblasti prevádzkovania verejných

vodovodov a kanalizácii, ktorá má záujem stat‘ sa výlučným vlastníkom Infraštruktáry a zaplatiť

za ňu Budticemu predávajúcemu dohodnutá Kúpnu cenu, a

(C) Strany majú záujem upraviť vzájomné práva a povinnosti v sávislosti s budúcirn prevodom

vlastníckeho práva k Infraštruktúre z Budúceho predávajúceho na Budúceho kupuj úceho,

STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 Definície

V Zmluve majú výrazy, ktorá sa začínajú s veľkým počiatočným písmenom nasledujúci význam:

Dohoda o urovnaní č. OST/192/2021/BVS, ktorá bude uzatvorená medzi Budúcim kupujúcim

a Budúcim predávajúcim súčasne s touto Zrnluvou.

Infraštruktúra znamená verejnú kanalizáciu, vybudovaná Budúcim predávajúcim, ktorá

pozostáva z nasledovných objektov:

SO 05 Splašková kanalizácia

Stoka Sl profil DN 300 material PVC korug v dlžke 870 m

- Stoka S2 profil DN 300 material PVC korug v dlžke 215 m

- Stoka S3 profil DN 300 material PVC korug v dlžke 147 m

- Stoka S3-1, profil DN 300, materiál PVC korug v dÍžke 147 rn,
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- Stoka S4, profil DN 300, materiál PVC korug v dÍžke 20 rn,
vybudovaná v rámci stavby: „Sústredená IBV— Malacky čast‘Padzelek“ (d‘alej len „Kanalizácia
1“), ktorej vybudovanie bob povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia
v Malackách, č. OI3ŽP-2008/00062/45JNEA zo dňa 11.03.2008, ktoré nadobudbo právoplatnost‘
dňa 01.04.2008 a ktorej užívanie bob povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného
prostredia v Malackách, č. OŮŽP-201 1/00076/37JNEA zo dňa 27.04.2011, ktoré nadobudlo
právoplatnost‘ dňa 1‘7.05.201 1;

Prečerpávacia stanica MALAVIA
SO Napojenie na verejnú kanalizáciu:
- Výtlačné potrubie trasa A, profil D 90, materiál HDPE v dÍžke 135 rn,
- Výtlačné potrubie trasa B, profil D 110, materiál HDPE v dÍžke 180 m (pokračovanie trasy

A),

vybudované v rámci stavby: „So Napojenie na verejnú kanalizácie“ ako súčast‘ stavby „Zrušen je
Čov VHS, a.s. Malacky“ (d‘alej len „Kanalizácia 2“), ktorej vybudovanie bob povolené
rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Malackách, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Č. OÚ-MA-OSZP-20l7/000032/79/NEA Zo dňa 14.02.2017, ktoré nadobudlo
právoplatnost‘ dňa 07.03.2017, pričom užívanie Kanalizácie 2 v čase uzatvorenia tejto Zmluvy
nebolo ešte príslušnýrn stavebným úradom vydané.

Kolaudačné rozhodnutie znamená kolaudačně rozhodnutie povol‘ujúce užívanie Kanalizácie 2
vydané príslušným stavebným úradom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre
vylúčenie pochybností, v prípade, ak bude vydaných viac kolaudačných rozhodnutí povol‘ujúcich
užívanie jednotlivých častí Kanalizácie 2, Kolaudačné rozhodnutie zahiňa všetky tieto
kolaudačně rozhodnutia.

Kúpna cena znamená kúpnu cenu za prevod Infraštruktúry, prevádzanej v príslušnej Kúpnej
zmluve, stanovenú na základe dohody Strán vo výške určenej podl‘a pravidiel uvedených
v článku 2. ods. 2.4 (Képna cenu) tejto Zmluvy.

Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu spojenú So zmluvou o zriadení vecného brernena, na
základe ktorej Budúci predávajúci prevedie vlastnícke právo k Infraštruktúre v nei

špecifikovanej na Budúceho kupujúceho za Kúpnu cenu a súčasne zriadi v prospech Budúceho
kupujťiceho vecně bremeno na Pozemkoch vo vlastníctve Budúceho predávajúceho.

Návrh Kúpnej zmluvy znamená znenie Kúpnej zmluvy, ktoré je možné menit‘ len v súlade
s podrnienkami uvedenými v článku 2. ods. 2.2 (Doplnenie a zineny Návrhu Kúpnej zmluvv)
Zmluvy a ktorě je uvedené v prílohe I Zmluvy.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.

Odovzdávací protokol znamená protokol o odovzdaní a prebratí Infraštruktúry, ktorého vzor
tvorí prílohu 2 Návrhu Kúpnej zmluvy.

Oprávnená strana znamená Budúceho predávajúceho a má význam pridelený jej v článku 2.
ods. 2.1 (Záväzok uzatvoriť Kápnu z‘nltivii) Zmluvy písm. (a) bod (1) Zmiuvy.

Pozemky znamenajú pozemky v katastrálnom území Malacky, obec Malacky, okres Malacky,
na ktorých sa nachádza resp. bude nachádzat‘ Infraštruktúra, ktorými sa v čase podpisu tejto
Zmiuvy rozumie:
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a) parcela registra „C“, parcelně číslo 3206/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

o výrnere: 13452 rn2,

b) parcela registra „C“, parcelně číslo 2503/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

o výmere: 1431 rn2,

c) parcela registra „C“, parcelné číslo 3252/1, druh pozemku: zastavaná plocha a náclvorie,

o výrnere: 3575 rn2,

d) parcela registra „C“, parcelně číslo 325 1/23, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

o výmere: 90 rn2,

zapísané na liste vlastníctva Č. 1163, pozemky sú vo výlučnorn vlastníctve Budúceho

predávajúceho,

e) parcela registra „C“, parcelně číslo 3206/l 14, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

o výmere: 4270 rn2,

zapísaně na liste vlastníctva Č. 5648, pozemky sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti

Z8T, as., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava,

f) parcela registra „E“, parcelně číslo 6862, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, o výmere:

988 rn2,

g) parcela registra „E“, parcelně číslo 6863/ĺ, druh pozemku: orná pöda, o výmere: 9985 rn2,

h) parcela registra „E“, parcelně číslo 6860, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, o výmere:

3635 rn2,

zapísané na liste vlastníctva č. 2935, pozemky sú vo výlučnorn vlastníctve: Mesto Malacky,

Bernolákova 5188/lA, 901 01 Malacky,

i) parcela registra „E“, parcelně číslo 7045/8, druh pozemku: vodná plocha, o výmere: 326 rn2,

j) parcela registra „E“, parcelně číslo 6861, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria,

o výmere: 817 rn2,

zapísaně na liste vlastníctva Č. 2414, pozemky sú vo výlučnorn vlastníctve: Mesto Malacky,

Bernolákova 5188/lA, 901 01 Malacky,

k) parcela registra „C“, parcelně číslo 3233/6, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, o výmere:

1034 rn2,
1) parcela registra „C“, parcelně číslo 2503/10, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

o výmere: 103 rn2,

zapísané na liste vlastníctva Č. 8305, pozemky sú vo výlučnorn vlastníctve: ELOSTA spol s r.o.,

Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky,

rn) parcela registra „C“, parcelně číslo 3251/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

o výmere: 4760 rn2,

n) parcela registra „C“, parcelně číslo 325 1/27, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

o výmere: 1322 rn2,

o) parcela registra „C“, parcelně číslo 325 1/28, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

o výmere: 1615 rn2,

zapísaně na liste vlastníctva Č. 8965, pozemky sú vo výlučnorn vlastníctve: NC Malacky,

s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava,
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pričom v záujme vylúčenia akýchkol‘vek pochybností sa má za to, že Pozemkaini sa rozumejú aj
akékoľvek pozemky, ktoré vzniknú oddelením niektorého z Pozemkov a!alebo ktoré vzniknú
zlúčením niektorých z Pozemkov aialebo Pozemky, na ktorých bude po vybudovaní
Infraštruktťira skutočne umiestnená.

Právo tretej osoby znamená s výnimkou práva vznikajúceho tretej osobe zo zákona alebo na
základe zákona vzhl‘adom na povahu Infraštruktúry každé z nasledovných práv tretej osoby,
viažuce sa na Infraštruktúru:

(a) záložné právo s výnimkou záložného práva zriadeného v prospech Banky, v prípade, ak
vznikne,

(b) podzáložné právo,

(c) zádržné právo,

(d) zabezpečenie podrnieneným, nepodmieneným alebo zabezpečovacím prevodom práva,

(e) právo zodpovedajúce vecnému bremenu,

(f) výhradu vlastníckeho práva,

(g) predkupné právo,

(h) obmedzenie vlastníka Infraštruktúry v disponovaní s Infraštruktúrou, alebo

(i) zákaz nakladania alebo predbežné opatrenie.

Spory znamenajú akékol‘vek spory vyplývajúce z tejto Zmiuvy, vrátane sporov týkajúcich sa
eXistencie, platnosti, účinnosti a ukončenia Zmluvy a Spor znamená ktorýkol‘vek z nich.

Výzva znamená písomnú výzvu Oprávnenej strany na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, vo vzt‘ahu
k Infraštiuktúre v nej špecifikovanej, adresovanú Zaviazanej strane v zmysle ustanovení Zmluvy
v podstatnom ohl‘ade vo forme a s obsahom podľa vzoru priloženého ako príloha 2 (Vzor Výzvy)
Zmluvy.

Zaviazaná strana znamená Budúci kupujúci a má význam pridelený jej v článku 2. ods. 2.1
(Záväzok uzatvorit‘ Kip;zu zmltivu) písm. (a) bod (2) Zmluvy.

Výklad

Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akýkoľvek odkaz v Zrnluve na:

Budúceho predávajúceho a Budúceho kupujúceho sa bude vykladat‘ tak, že zahřňa všetkých
ich právnych nástupcov a akékoľvek osoby, na ktoré Budúci predávajúci alebo Budúci kupujúci
postúpil v súlade s touto Ztnluvou všetky svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy alebo ich časť a
ktoré prijali všetky záväzky Budúceho predávajúceho alebo Budúceho kupujúceho vyplývajúce
zo Zinluvy alebo ich čast‘.

1.2 Menové symboly

EUR a euro označujú zákonnú menu Slovenskej republiky.

1.3 Odkazy

Pokial‘ nic je v Zmluve uvedené inak, akýkoľvek odkaz v Zmluve na:

(a) všeobecne Záväzný právny predpis, zákon alebo právny predpis sa bude vykladat‘ ako
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odkaz na zákon alebo všeobecne závázný právny predpis v ich platnom a účinnom znení,

(b) Zinluvu, akúkoľvek inú zrnluvu alebo dokument sa bude vykladat‘ ako odkaz na túto

Zmluvu, inú zrniuvu alebo dokument v ich platnom a účinnom znení, a

(c) článok, odsek alebo prílohu sa bude vykladat‘ ako odkaz na článok, odsek alebo prílohu

Zmluvy.

1.4 Nadpisy a prílohy

Nadpisy článkov, odsekov a príloh slúžia výlučne pre ul‘ahčenie orientácie a pri výklade Zinluvy

sa nepoužijú. Prílohy tejto Zmluvy tvoria jej neoddelitel‘nú súčasť.

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Závázok uzatvorit‘ Kúpnu zmluvu

(a) Predmetom Zmluvy je závázok Budúceho predávajúceho a závázok Budúceho

kupujúceho v určenej dobe a za podniienok stanovených v Zmluve spoločne uzavriet‘

Kipnu zmluvu, na základe ktorej bude na Budúceho kupujúceho prevedené vlastnícke

právo k Infraštruktúre, pričom:

(1) Strana, ktorá v súlade s podmienkanii dohodnutými v Zmluve zašle Výzvu

druhej Strane, bude mat‘ postavenie oprávnenej strany v zmysle * 290 ods. I

Obchodného zákonníka, a

(2) Strana, ktorej bude Výzva v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmiuve

doručená, bude mat‘ postavenie zaviazanej strany v zmysle 290 ods. 1

Obchodného zákonníka.

(b) Strany sa dohodli, že:

(1) Zniiuva zakladá medzi nimi zniluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle 289

Obchodného zákonníka, pričom predmetom príslušnej Kúpnej zmluvy má byt‘

predaj danej Infraštruktúry a povinnost‘ uzavriet‘ Kúpnu zmluvu majú obe

Strany, pričorn táto trvá dovtedy, kým nedójde k prevodu Infraštruktúry na

Budúceho kupujúceho (okrem prípadu, ak by Zmluva bola ukončená skór

v súlade s článkom 4 ods. 4.2 (Odstúpenie od Zm1uv) Zinluvy alebo ak Výzva

na uzatvorenie Kúpnej zmluvy nebude riadne a včas zaslaná v silade s článkom

2 ods. 2.3 (Poclmienky uzatvorenia Ktípnej znzliivy) Zmluvy, a

(2) Návrh Kcípnej zmiuvy je ten, ktorý je pripojený k Zrnluve ako príloha 1 (Návrh

Kápnej zm/uvy).

2.2 Doplnenie a zmeny Návrhu Kúpnej zniluvy

Strany sa týmto dohodli, že doplnenie a zmena Návrhu Kúpnej zmluvy je možná len v dósledku

nasledovných skutočností:

(a) úprava predmetu Kúpnej zinluvy tj. Infraštruktúry, ktorej sa Kúpna zmiuva týka ajej

bl ižšej špec ifikácie podl‘a realizačnej proj ektovej dokumentác je pre výstavbu

Infraštruktúry, Kolaudačného rozhodnutia a podl‘a skutočnho stavu, ktorý bude v tom

čase existovat‘ a ktorý bude v súlade 50 zmenarm vopred odsúhlasenýnii Budúcim

kupujúcim spósobom určeným v tejto Zniiuve,
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(b) doplnenia chýbajúcich častí, ktoré sú v Návrhu Kúpnej zrnluvy uvedené ako ‘,[•]“ a pri
ktorých to vyplýva, resp. bude vyplývat‘ z povahy veci,

(c) zrneny všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem vzťahujúcich

sa na príslušnú Kúpnu zmluvu (napr. zmena čísla právneho predpisu a pod.),

(d) zmeny údajov vzt‘ahujúcich sa k Infraštruktúre (zakreslenie v katastrálnych mapách,
geometrických plánoch podl‘a skutočného porealizačného vyhotovenia Infraštruktúry,

a pod.) za predpokladu, že tieto zmeny boli zo strany Budúceho kupujúceho vopred
odsúhlasené spňsobom určeným v tejto Zrnluve,

(e) zrneny a spresnenia údajov, ktorých obsah je nezávislý od vóle Strán (napr. čísla
bankových účtov a pod.),

(f) v dósledku zmeny v identifikačných údajoch Strán (napr. zmena obchodného mena,
sídla, oprávneněho Zástupcu, postúpenie práv a povinností Budúceho kupujúceho
vyplývajúcich zo Zniluvy na tretiu osobu a pod.),

(g) opravy zjavných chýb v písaní a počítaní (napr. odkazy na ině ustanovenia článkov,
odsekov a pod.).

2.3 Podmienky uzatvorenia Kúpnej zmluvy

(a) Oprávnená strana sa zaväzuje zaslat‘ Zaviazanej strane Výzvu na uzatvorenie Kúpnej
zmiuvy spolu s návrhom Kúpnej zmluvy, v znení zhodnom s pripojeným teXtom Návrhu
Kúpnej zmluvy, resp. s teXtom doplneným alalebo zmeneným v súlade s článkom 2. ods.
2.2 (Dopinenie a zmeny N(n‘rhu Kipnej znzluvy) Zmluvy vrátane dokladov uvedených
v článku 2. ods. 2.5. (Podmienky kolauddcie Kanalizácie 2 a odovda;ůe Infiaštruktúr)
písm. b) bod 2. Zmluvy, a to do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia.

Oprávnená strana je oprávnená vyzvat‘ Zaviazanú stranu na uzavretie Kúpnej zmluvy
najskór v deň nasledujúci po dni splnenia vyššie uvedenej podmienky, pričom skoršia
výzva sa bude považovat‘ za nerealizovanú, a to aj na tčely 292 ods. 3 Obchodného
zákonníka.

(b) Zaviazaná strana, ktorej bude doručený návrh Kúpnej zmluvy podl‘a predchádzajúceho
písmena (a) tohto odseku Zmluvy sa v takomto prípade zavázuje bez zbytočného odkladu
návrh Kúpnej zmluvy odsúhlasiť, prípadne oznámit‘ Oprávnenej strane svoje návrhy na
doplnenia aJalebo zmeny Kúpnej zmluvy navrhovaně v súlade s článkom 2. ods. 2.2
(Doplnenie a znzenv Návrhu Kůpnej zmluvy) Zmluvy.

(c) Strany sa zavázujú viest‘ vzájomně rokovania ohl‘adne zmien a doplnení návrhu Kúpnej
zrniuvy podl‘a článku 2. ods. 2.2 (Doplnenie a zrneny Návrhu Kúpnej ZlfllUl‘V) Zmluvy

tak, aby táto bola uzatvorená najneskór v lehote do troch (3) mesiacov odo dňa doručenia
Výzvy na uzatvorenie Kúpnej zmluvy Budúcemu kupujúcemu ako Zaviazanej strane.
Najneskór do uplynutia lehoty uvedenej v predošlej vete sa Strany zavázujú Kúpnu
zniluvu aj uzatvorit‘, pokial‘ nenastane prípad uvedený v písmene (d) tohto odseku
Zmluvy.

(d) Strany sa zároveň dohodli, že ak Budúci predávajúci ako Oprávnená strana nezašle
Budúcemu kupujúcemu ako Zaviazanej strane Výzvu na uzatvorenie Kúpnej zmiuvy
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spolu sjej návrhom v súlade s písmenom (a) tohto odseku Zmluvy, je Budúci kupujúci

oprávnený najneskór do tridsiatich (30) dní od márneho uplynutia uvedenej lehoty zaslat‘

Budúcemu predávajúcemu Výzvu na uzatvorenie Kúpnej zmiuvy spolu s jej návrhom,

pričom týmto okaniihom sa Budúci kupujúci stáva Oprávnenou osobou a Budúci

predávajúci Zaviazanou osobou. V danom prípade sa Strany zaväzujú viest‘ vzájornné

rokovania ohl‘adne prípadných zniien a doplnení návrhu Kúpnej zrniuvy podl‘a článku 2.

ods. 2.2 (Doplnenie či zmeny Náv,izu Kúpnej zmluv)‘) Zmluvy tak, aby táto bola

uzatvorená v lehote do troch (3) mesiacov odo dňa doručenia Výzvy na uzatvorenie

Kúpnej zmluvy Budúcemu predávajúcemu ako Zaviazanej strane. V prípade uvedenom

v tomto písmene (d) tohto odseku Zrnluvy sa Strany zavázujú Kúpnu zmiuvu aj uzatvorit‘

v Iehote uvedenej v predošlej vete.

2.4 Kúpna cena

(a) Strany berú na vedomie, že dohodnutá výška Kúpnej ceny za prevod Infraštruktúry je

pevná a nemenná, stanovená dohodou Strán vo výške 1,- EURO (slovom: jedno euro)

bez DPH.

(b) Výšku Kúpnej ceny je možné menit‘ len písonmou dohodou oboch Strán. Ku Kúpnej cene

bude uplatnený režim DPH podl‘a platných právnych predpisov.

2.5 Podmienky kolaudácie Kanalizácie 2 a odovzdanie Infraštruktúry

(a) Budúci predávajúci sa zavázuje zabezpečit‘, aby najneskör v lehote do troch (3) mesiacov

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy bob povolené užívanie Kanalizácie 2 zo

strany príslušného stavebného úradu.

(b) Budúci predávajúci sa ďalej zaväzuje:

1. umožnit‘ zástupcom Budúceho kupujúccho počas kolaudácie Kanalizácie 2 vstup

na Kanalizáciu 2 ajej kontrolu za prítornirnsti Budúceho predávajúceho,

2. pred podpisoni Kúpnej zniluvy predložit‘ Budúcernu kupujícemu:

(2.1) právoplatné Kolaudačně rozhodnutie vydané príslušným orgánom vrátane

jeho prípadných dodatkov a zmien,

(2.2) kompletnú projektovú dokurnentác iu skutočného vyhotovenia Kanalizácie

2 s geodetickým zameraním v súradnicovom systéme JTSK, výškovom

systéme Balt p. v. a digitálnej forrne (vo formáte *.dgn) s grafickým

výstupom, vrátane písonmého potvrdenia oddelenia GIS Budúceho

kupujúceho,

(2.3.) geometrický plán, vypracovaný za účelom zriadenia vecného bremena na

Pozemkoch vo vlastníctve Budúceho predávajúceho, špecifikovaných

v článku 1. ods. 1.1. (Definície čast‘ Pozemky) písm. a) až d) Zmluvy,

pričom všetky doklady je Budúci predávajúci povinný predložif Budúcemu

kupujúcemu v origináli alebo ako úradne overenú kópiu, s odtlačkom pečiatky

a podpisom projektanta, Zhotovitel‘a a Budúceho predávajúceho, s výnimkou tých

dokladov, z ktorých povahy vyplýva, že ich odtlačok pečiatky a podpis nie je

nevyhnutný,
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3. poskytnút‘ Budúcemu kupujúcemu nevyhnutnú súčinnost‘ v súvislosti s uzavretím

Kúpnej zinluvy a v sťivislosti s odovzdaním a prevzatím Infraštruktúry,

4. pripravit‘ na odovzdanie Budúcemu preberajúcemu Infraštruktúru v riadnom
technickom (prevádzkyschopnom) a technologickom stave zodpovedajúcom jej
veku a primeranému opotrebeniu,

5. zabezpečit‘ prevod práv zodpovedajúcich vecným bremenám v súlade s článkom

6. (Zriadenie vecných bremien) Zrniuvy.

3. ZÁVÄZKY A SANKCIE

3.1 Negatívne záväzky Budúceho predávajúceho

Budúci predávajúci sa zaväzuje, že počas trvania právneho vzt‘ahu založeného Zrnluvou bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Budúceho kupujúceho:

(a) Infraštruktúru (i) nepredá, (ji) nedaruje, (iii) nezamení, (iv) nevloží ako vklad do imania
právnickej osoby alebo do majetku subjektu, ktorý nie je právnickou osobou, a ani (v)
inak nescudzí,

(b) Infraštruktúru (i) neprenajme, (ii) nezat‘aží záložným právom, (iii) nezat‘aží predkupným
právom a (iv) nezat‘aží právom zodpovedajúcim vecnému bremenu s výnimkou zriadenia
Vecného brernena v zmysle článku 6. Zmluvy a (v) nezat‘aží mým Právom tretej osoby,

(c) Infraštruktúru neznečistí takým odpadom a nebude ju používat‘ takým spósobom, ktorý

by mohol sp6sobit‘ ekologické znečistenie alebo poškodenie,

(d) nepodnikne akékol‘vek kroky, ktoré by akýmkol‘vek spósobom znemožnili alebo ohrozili
uzatvorenie Kúpnej zmluvy podl‘a Zmluvy, a

(e) nespósobí nič, čo by znamenalo neplatnost‘, nepravdivost‘, porušenie, resp. zavádzajúci
charakter jeho vyhlásení a ubezpečení uvedených nižšie v Zmluve.

3.2 Pozitívne záväzky Budúceho predávajúceho

Budúci predávajúci sa zaväzuje:

(a) na vyžiadanie dodat‘ Budúcemu kupujúcemu všetky dokumenty alebo inforniácie
súvisiace s Infraštruktúrou, ktoré má k dispozícii a ktoré sú nevyhnutné pre účely
uzavretia Kúpnej zmluvy, najmä dokumenty osvedčujúce nadobudnutie vlastníckeho
práva k Infraštruktúre,

(b) poskytnút‘ Budúcemu kupujúcemu primeranú súčinnost‘ pri uskutočňovaní úkonov
súvisiacich so Zmluvou aJalebo s Kúpnou zmiuvou,

(c) najneskór ku dňu uzavretia Kúpnej zrnluvy pripravit‘ všetky dokumenty potrebné
k podpísaniu Odovzdávacieho protokolu.

3.3 Negatívne záväzky Budúceho kupujúceho

Budúci kupujúci sa zavázuje, že až do uhradenia Kúpnej ceny vo výške určenej podl‘a článku 2.
(Képna cena aplatobnépodrnienky) ods. 2.2. písm. (b2) Kúpnej zrnluvy:

(a) nepodnikne akékol‘vek kroky, ktoré by smerovali k prevodu vlastníckeho práva
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k Infraštruktúre z Budúceho kupujáceho na tretiu osobu alebo kjej akémukol‘vek

zat‘aženiu akoukol‘vek t‘archou, a

(b) nespósobí nič, čo by znamenalo neplatnost‘, nepravdivost‘, porušenie, resp. zavádzajúci

charakter jeho vyhlásení a ubezpečení uvedených nižšie v Zniluve.

3.4 Pozitívne záväzky Budúceho kupujúceho

Budúci kupujúci sa zaväzuje:

(a) poskytnút‘ Budúcemu predávajťicernu bezodkladne všetku požadovanú súčinnosť

v sťívislosti s kolaudáciou Kanalizácie 2, ako aj d‘alšiu primeranú súčinnost‘ pri

uskutočňovaní úkonov súvisiacich 50 Zrrduvou alalebo s Kúpnou zrniuvou alalebo

s podpísaním Odovzdávacieho protokolu.

4. PLATNOSŤ A ÚČINNOSt ZMLUVY

4.1 Platnost‘ a účinnost‘ Zmluvy

(a) Zmluva nadobúda platnost‘ a účinnost‘ dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch

Strán s výnimkou prípadu, ak je na nadobudnutie jej účinnosti potrebné zverejnenie

v zmysle príslušných právnych predpisov; v prípade potreby zverejnenia tcjto Zrnluvy

nadobúda táto účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými

všeobecne záváznými právnyrn predpismi, pričom také zverejnenie je povinný

zabezpečit‘ Budúci kupujúci.

(b) Strany sa dohodli, že Zmluvu nieje možné ukončit‘ výpoveďou.

4.2 Odstúpenie od Zmluvy

(a) Budúci predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpit‘ (pričom podpisy na takom

odstúpení rnusia byt‘ notársky osvedčené), ak:

(1) ktorékol‘vek z vyhlásení a ubezpečení Budúceho kupujĺíceho uvedených

v článku 5. odsek 5.2 ( Vyhldsenici a ubezpečenia Biíclúceho kupujúceho) Zmluvy,

sa ukáže nepravdivé, neúplné, skreslené alebo zavádzajúce a Budúci kupujúci

neodstráni negatívne následky nepravdivosti, neúplnosti, skreslenosti, alebo

zavádzajúceho charakteru svojich vyhlásení a ubezpečení ani do tridsiatich (30)

dní odo dňa, kedy ho na nepravdivost‘, neúplnost‘, skreslenost‘, alebo zavádzajúci

charakter vyhlásení a ubezpečení Budúceho kupujúceho písonlne upozornil

Budúci predávajúci, alebo

(2) pred dňom uzatvorenia Kúpnej zrnluvy a následného prevodu vlastníckeho práva

k Infraštruktúre na Budúceho kupujúceho bol vyhlásený konkurz na Budúceho

kupujúceho alebo povolená reštrukturalizácia Budúceho kupujúceho alebo

Budúci kupujúci preukázatel‘ne spÍňa podrmenky na vyhlásenie konkurzu alebo

povolenie reštrukturalizácie, alebo Budúci kupujúci vstúpil do likvidácie, alebo

(3) Budúci kupujúci poruší ktorýkol‘vek zo svojich záväzkov uvedených v článku 2.

ods. 2.3 (Podmienkv uzatvoreiiia Képnej zmluvy) Zrnluvy alebo v článku 3. ods.

3.3 (Negatívne zéväzkv Budúceho kupi,jéceho) Zmluvy alebo v článku 3. ods. 3.4

(Pozitívne zdväzky Budúceho kuptjéceho) Zmluvy a Budúci kupujúci tento svoj

Strana - 10 -I - 35 -



záväzok nesplní alebo jeho porušenie neodstráni ani do tridsiatich (30) dní odo
dňa, kedy ho na nesplnenie alebo porušenie písomne upozornil Budúci
predávajúci.

(b) Budúci kupujúci je oprávnený od Zniluvy odstúpit‘ (pričom podpisy na takom odstúpení
musia byt‘ notársky osvedčené), ak:

(1) ktorékoľvek z vyhlásení a ubezpečení Budúceho predávajúceho uvedených
v článku 5. ods. 5.1 (Vyh/ásenia a iibezpečenia Budéceho predávajtceho)
Zinluvy sa ukáže nepravdivé, neúplné, skreslené, alebo zavádzajúce a Budúci
predávajúci neodstráni negatívne následky nepravdivosti, neúplnosti,
skreslenosti, alebo zavádzajúceho charakteru svojich vyhlásení a ubezpečení ani
do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy ho na nepravdivost‘, neúplnost‘, skreslenost‘,
alebo zavádzajúci charakter vyhlásení a ubezpečení Budúceho predávajúceho
písomne upozornil Budúci kupujúci, alebo

(2) pred dňom uzatvorenia Kúpnej zmluvy a následného prevodu vlastníckeho práva
k Infraštruktúre na Budúceho kupujúceho bol vyhlásený konkurz na Budúceho
predávajúceho alebo povolená reštrukturalizác ia B udúceho predávaj úceho alebo
Budúci predávajúci preukázatel‘ne spÍňa podrnienky na vyhlásenie konkurzu
alebo povolenie reštrukturalizácie alebo Budúci predávajúci vstúpil do
likvidácie,

(3) Budúci predávajúci poruší ktorýkol‘vek zo svojich záväzkov uvedených v článku
2. ods. 2.3 (Podinienky uzatt‘orenia Kúpnej ZflhilIVV) Zmluvy alebo v článku 3.
ods. 3.1 (Negatívne záväzky Budúceho predávajúceho) Zmluvy alebo v článku 3.
ods. 3.2 (Po.itív;ie záväzky Budéceho predávczjéceho) Zmluvy a Budúci
predávajúci tento svoj záväzok nesplní alebo jeho porušenie neodstráni ani do
tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy ho na nesplnenie alebo porušenie písomne
upozornil Budúci kupujúci.

(c) Strany sa dohodli, že odstúpením od Zmluvy ktorejkol‘vek zo Strán, zaniká platnost‘
a účinnost‘ Zmluvy, a to s účinkami ex nunc.

(d) Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení, v ktorom musí byt‘ jednoznačne uvedený dóvod odstúpenia vyplývajúci zo
Zmluvy, Strane porušujúcej túto Zmluvu.

5. VYHLÁSENIA A UBEZPEČENIA

5.1 Vyhlásenia a ubezpcčenia Budúceho predávajúceho

Budúci predávajúci vyhlasuje skutočnosti a ubezpečuje Budúceho kupujúceho, že:

(a) je osobou oprávnenou platne uzatvorit‘ Zmluvu a Kúpnu zmluvu, uplatňovat‘ svoje práva
a plnit‘ svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a Kúpnej zrnluvy,

(b) uzatvorenie Zrnluvy Budúcim predávajúcim ani plnenie jeho záväzkov z nej
vyplývajúcich nebude mat‘ za následok porušenie všeobecne záväzného právneho
predpisu, rozhodnutia orgánu verejnej správy, jeho vnútorného predpisu a ani zmlúv,
ktorýrni je viazaný,

(c) So žiadnou tret‘ou osobou neuzatvoril zmluvu, ktorou by Infraštruktúru (i) predal, (ji)
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daroval, (iii) zamenil, (iv) vložil ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo

do majetku subjektu, ktorý nieje právnickou osobou, alebo (v) inak scudzil,

(d) nezarnlčal žiadnu podstatnú skutočnost‘ (okolnost‘), ktorá by objektívne mohla mat‘ vplyv

na rozhodnutie Budúceho kupujúceho uzatvorit‘ túto Zmiuvu a Kúpnu zinluvu (a

následne nadobudnút‘ vlasto ícke právo k Infraštruktúre),

(e) je pripravený a schopný riadne a včas splnit‘ všetky svoje záväzky zo Zmiuvy a z Kúpnej

zmluvy,

(f) ku dňu uzavretia Zmluvy nie je v kríze ani v úpadku a ani mu úpadok nehrozí.

5.2 Vyhlásenia a ubezpečenia Budúceho kupujúceho

Budúci kupujúci vyhlasuje skutočnosti a ubezpečuje Budúceho predávajúceho, že:

(a) je osobou oprávnenou platne uzatvorit‘ Zniluvu a Kúpnu zmJuvu, uplatňovat‘ svoje práva

a plnit‘ svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a Kúpnej zmluvy, a

(b) uzatvorenie Zinluvy Budúcirn kupujúcirn ani plnenie jeho záväzkov z nej vyplývajúcich

nebude mat‘ za následok porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu, rozhodnutia

orgánu verejnej správy, jeho vnútorného predpisu a ani zmlúv, ktorýrni je viazaný,

(c) nezamlčal žiadnu podstatnú skutočnost‘ (okolnost‘), ktorá by objektívne mohla mat‘ vplyv

na rozhodnutie Budúceho predávajúceho uzatvorit‘ túto Zmluvu a Kúpnu zmluvu (a

následne previest‘ vl astnícke právo k Infraštruktúre),

(d) je pripravený a schopný riadne a včas splnit‘ ‘šetky svoje záväzky zo Zmluvy a z Kúpnej

zmluvy,

(e) ku dňu uzavretia Zmluvy nieje v kríze ani v úpadku a ani mu úpadok nehrozí.

5.3 Opakovanie vyhlásení a ubezpečení

(a) Všetky vyhlásenia a ubezpečenia uvedené vyššie v odseku 5.1 (Vyhiásenia

o ubezpečenia Buclúceho ptedčn‘ajúceho) a 5.2 (Vvhlásenia a ubezpečenia Budúceho

kiípujúceho) sa budú považovat‘ za zopakované v deň zaslania Výzvy a v deň uzatvorenia

Kúpnej zrnluvy.

(b) Strany sú si vedomé skutočnosti, že uzatvorili Zmiuvu v dňvere v tieto vyhlásenia

a ubezpečenia a že by Zmluvu v prípade nepravdivosti, nepresnosti, neúplnosti alebo

zavádzajúceho charakteru týchto vyhlásení a ubezpečení neuzatvorili.

(c) každá Strana sa zaväzuje zabezpečit‘ pravdivost‘, úplnost‘, nemennost‘ a správnost‘

všetkých svojich vyhlásení uvedených v článku 5. ( Vyhlásenia a ubezpečenio) Zmluvy.

6. ZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN

(a) Budúci predávajúci sa zaväzuje majetkovo-právne vysporiadat‘ vzt‘ahy k Pozemkom,

špecifikovaným v článku 1. ods. 1.1 (Dejinície) písm. a) až d) Zmiuvy, ktoré sú vo

výlučnom vlastníctve Budúceho predávajúceho, a to zriadením vecného bremena

v prospech Budúceho kupujúceho na základe Kúpnej zniluvy v súlade s článkom 6.

(Zriadenie vecného bremena).
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(b) Budúci kupujúci sa zaväzuje poskytnút‘ Budúcemu predávajúcemu nevyhnutnú
súčinnost‘, o ktorú bude požiadaný k tornu, aby Budúci predávajúci mohol splnit‘ svoj
záväzok podl‘a tohto článku 6. (Zriadenie vecnýciz bre,,Ýen) Zinluvy.

(c) Vecné bremeno podl‘a tohto článku 6. (Zriadenie vecných bremien) Zrniuvy bude
spočívat‘ v povinnosti vlastníka pozemku strpiet‘ na tejto nehnutel‘nosti:

• existenciu (uloženie) Infraštruktúry ajej pásmo ochrany, údržbu, prevádzku,
úpravy, opravy a rekonštrukcie týchto Objektov, a to v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva
uloženia inžinierskych sjetí; a

• prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel Budúceho kupujúceho za účelom
údržby, prevádzky, úpravy, rekonštrukcie a opravy Infraštruktúry, a to v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena

(ďalej spoločne ako Vecné bremeno).

(d) Akékol‘vek náklady spojené so zriadením Vecného bremena (najmä, nie však výlučne,
nákladov na vyhotovenie geometrického plánu, a pod.) bude znášat‘ v plnom rozsahu
Budúci predávajúci, pričom Budúci kupujúci sa zaväzuje poskytnút‘ Budúcemu
predávajúcemu súčinnost‘ potrebnú na zriadenie Vecného brernena.

(e) Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú, pričom Budúci kupujúci nebude povinný
znášať náklady spojené so zriadením Vecného bremena s výnimkou poplatku za návrh
na vklad vecného bremena do katastra nehnutel‘ností.

(f) Budúci predávajúci sa d‘alej zaväzuje, že v súlade s článkom 1. bod 3. ods. 3.1. písm. b)
Dohody o urovnaní zabezpečí uzatvorenie Zmluvy o prevode práv zodpovedajúcich
vecnýrn breinenám, ktoré sú zriadené na Pozemkoch vo vlastníctve NC Malacky s.r.o.,
Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, špecifikovaných v článku 1. ods. 1.1. (Pozemky)
písm. (m) až (o) Zmluvy v prospech Budúceho prcdávajúceho ako oprávneného
z vecného bremena, na Budúceho kupujúceho; Strany sa zároveň dohodli, že za splnenie
tohto záväzku sa bude považovat‘ aj prípadné zabezpečenie zriadenia nových vecných
bremien k týmto Pozemkom v prospech Budúceho kupuj úceho ako budúceho vlastníka
Infraštiuktúry (oprávneného z vecného bremena) (tj. vecné bremeno in personam) alebo
(ii) aj v prospech každého d‘alšieho vlastníka Infraštruktúry (t.j. vecné brerneno in rem).

7. DÓVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

7.1 Důvernost‘ informácii

(a) Každá zo Strán sa zavázuje, že kedykol‘vek po dni uzatvorenia Zmluvy, ako i po jej
ukončení bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani
neoznámi akejkol‘vek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov,
právnikov, audítorov, ktorí budú overovat‘ účtovnú závierku príslušncj Strany, materskej
spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnost‘,
alebo v súlade SO zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu,
alebo mého orgánu, ktorému podlieha v zrnysle právnych predpisov alebo zmluvne,
akékol‘vek dóverné informácie, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s plneníni Zrnluvy, a
že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo mé informácie, ktoré prípadne
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získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií

týkajúcich sa podnikatel‘skej činnosti alebo mých záležitostí druhej Strany.

(b) Okrem vyššie uvedeného, ktorákol‘vek Strana má právo poskytnút‘ takéto informácie:

(1) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo mého konania, ktoréhoje

účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,

(2) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne

spracovávanie dát,

(3) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zrniuvy, a to v rozsahu

nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy, a

(4) inej osobe, ktorej to vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

(c) Každá zo Strán vynaloží všetko potrebné úsilie, aby zabránila neoprávnenému

zverejneniu alebo úniku akýchkoľvek döverných informácií o vyššie uvedených

záležitostiach tretím osobám.

8. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

8.1 Doručovanie písornností

(a) Výzva, všetky oznámenia a žiadosti podl‘a Zinluvy, ak budú urobené v písomnej forme,

budú doručené osobne, kuriérom, alebo doporučenou poštou.

(b) Takéto písomné oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovat‘ za

doručené:

(1) mornentom odovzdania adresátovi alebo momentom odrnietnutia prevzatia zo

strany adresáta (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom),

(2) uplynutím piateho (5.) pracovného dňa od ich riadneho odoslania na kontaktné

miesta dohodnuté v zmysle písm. (d) tohto odseku 8.1 (Doručovaniepísoniností)

Zmluvy (v prípade doručovania doporučenou poštou) bez ohl‘adu na to, či ich

adresát prevzal, a to aj vtedy, ak sa adresát o ich obsahu nedozvedel.

(c) Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v pracovný deň v čase mimo bežnej

pracovnej doby (8:00 až 17:00) alebo kedykol‘vek počas dňa, ktorý nie je na území

Slovenskej republiky pracovným dňom, budú považované za doručené nasledujúci

pracovný deň.

(d) Písoniné oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byt‘ druhej Strane doručené, ako

i má komunikácia v zmysle Zmluvy budú, pokial‘ Strana neoznámila druhej Strane mé
kontaktné údaje písornným oznámením minimálne pätnást‘ (15) kalendárnych dní

vopred, takejto Strane doručované na nasledovné kontaktné miesta:
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Budúci predávajúci: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY,
a.s.

do rúk: Ing. Jozef Gallo, predseda predstavenstva

tel.:

e-mail:

Budúci kupujúci: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, as.

vo veciach právnych:

do rúk: JUDr. Jana Paprčková,

tel.:

e-mail:

vo veciach technických: Ing. Oliver Královič, PhD., vedúci DOOV

tel.:

e-mail:

(e) Oznárnenia, žiaclosti a dokumenty, doručované podľa Zmluvy budú vyhotovené v
slovenskom jazyku.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Jazyk a rovnopisy

(a) Zmluva sa vyhotovuje v slovenskorn jazyku. V prípade akéhokoľvek prekladu zo
slovenského jazyka do akéhokoľvek mého jazyka zostáva verzia Zmluvy v slovenskom
jazyku rozhodujúca.

(b) Zmluva sa vyhotovuje v ósmich (8) rovnopisoch. Každá Strana dostane štyri (4)
rovnopisy.

9.2 Dodatky a postupitel‘nost‘

(a) Zmluva sa móže v akomkol‘vek rozsahu menit‘ výlučne na základe písomných dodatkov
k nej podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Strán.

(b) Strany majú právo postúpit‘/previest‘ svoje právaJpohľadávky/závázky vyplývajúce zo
Zmluvy na [retin osobu výlučne 50 súhlasom druhej Strany.

9.3 Rozhodné právo a oddelitel‘nost‘

(a) Zmluva a jej výklad sa riadi právnyrni predpismi Slovenskej republiky, primárne
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

(b) V prípade rozporu medzi ustanoveniarrti Zrnluvy a dispozitívnyrni ustanoveniarni
všeobecne záväzných právnych predpisov platia ustanovenia Zmluvy.

(c) Ak je, alebo sa stane niektoré z ustanovení Zmluvy v akomkol‘vek ohl‘ade protiprávnym,
neplatným alebo nevykonateľným, nebude tým dotknutá ani oslabená zákonnost‘,
platnost‘ či vykonatel‘nost‘ zostávajúcich ustanovení Zmluvy, okrem prípadov, ak je
z dóvodu dóležitosti povahy alebo inej okolnosti [ýkajúcej sa takého neplatného
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ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemóže byť oddelené od ostatných príslušných

ustanovení. Strany sa zaväzujú zabezpečit‘ uskutočnenie všetkých krokov, ktoré budú

potrebné na to, aby bob dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktoré neplatné

ustanovenie tejto Zmluvy v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

9.4 Riešenie Sporov

(a) Akékol‘vek Spory bude nešit‘ príslušný slovenský súd.

(b) Strany potvrdzujú a súhlasia, že príslušný slovenský súd je najvhodnejší a najvýhodnejší

na riešenie Sporov a zaväzujú sa nespochybnit‘ jeho právomoc.

9.5 Dodatočné ubezpečenie

Každá Strana potvrdzuje druhej Strane, že:

(a) konzultovala, alebo mala možnost‘ konzultovať obsah, význam a dósleclky každého

ustanovenia Zmiuvy, vrátane svojich účtovných a právnych poradcov, ktorých

považovala za vhodných, a

(b) uzatvorila Zmiuvu s plným pochopením jej podrnienok a že ktorákol‘vek Strana v rámci

rokovaní o Zrniuve ani pri jej uzatvorení neprevzala na seba akýkoľvek fiduciárny ani

iný implicitný záväzok navzájom, ani voči tretej osobe.

9.6 Záverečné vyhlásenic

Strany vyhlasujú, že si text Zmiuvy pozorne prečftali, jeho obsahu porozumeli a že tento

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vóFu, bez akýchkol‘vek ornylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými

podpisini, ktoré k nej pripájajú.

9.7 Ochrana osobných údajov

„Osobné údaje“ znarnenajú akékol‘vek inforrnácie týkajúce sa identifikovanej alebo

identifikovatel‘nej fyzickej osoby, najmá odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné

číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú

špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genctickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu

identitu tejto fyzickej osoby. Pokial‘ jedna Strana zdiel‘a akékol‘vek osobné údaje s druhou

Stranou, táto druhá Strana je povinná tieto osobné údaje spracovať v súlade s príslušnými

právnymi predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenia

EÚ Č. 2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údaj ov a o vol‘nom pohybe

takýchto údajov (d‘alej len „GDPR“)), zákonmi, nariadeniarni, pokynmi a štandardrn, a to vždy

v ich aktuálnom znení. Strana je povinná zabezpečit‘, aby boli vykonané všetky príslušné

preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu

osobných údajov. Pokial‘ sa osobné údaje jednej Strany stanťí dostupnými pre neoprávnenú osobu

alebo ich takáto osoba získa, druhá Strana je povinná bezodkladne upovedomit‘ dotknutú Stranu

o danom neoprávnenom prístupe a postupovat‘ v súčinnosti s dotknutou Stranou pri výkone

akýchkol‘vek opatrení s ciel‘om zrniernit‘ následky straty alebo neoprávneného prístupu k

osobným údajom. V stanovených prípadoch je Strana povinná vykonat‘ všetky príslušné opatrenia

na zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v súlade s

týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčast‘ou Zmluvy. Toto
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)ris1usnj ustanovenie sa uplatní v prípade, ak sa na Stranu vzt‘ahujú povinnosti v zmysle GDPR.
.tor budú
- flepJatn 7V dňa V Bratjslave dňa

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.

MALACKY, a.s.

ako Budci predávajúci ako Budúci kupujúci
3dflejj

1ho

_________ _____________ ____________________________

ÝCh Meno: Ing. J fGaIIo Meno: ‘- Ee-iEvc4 it —

Funkcia: pr eda predstavenstva Funkcia: W-

(notársk-v rený podpis) (notcírsky o‘ereiz podpis)

Meno: StC\J ‘LoUd

Funkcia: q vb vc#C
(notťírskv oveteiii podpis)

Meno: Ing. Mitiwt Havel

Funkcia: člen predstavenstva a investičný

riaditeF

(notdiskv overeiiý podpis)
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Priloha 1
lurast

Zm/uvy o uzavretí budúcej kúpnej z,n/uvy spojenej s budúcou z;nližvou o zriadení i‘ecného b,‘-e,nena poZOSt

medzi spoločnost‘ou VODOHOSPQDÁRSKE STA VBY MALACKY, as.. oko Budúcim prec/ávajúcim

o spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnost a.s. oko Budúcinz kupiýácinz SO 0

Návrh Kúpnej zmluvy spojenej so zrnluvou o zriadení vecného bremena

Táto KÚPNA ZMLUVA SPOJENÁ SO ZMLIJVOU O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Č.

KP/.../...JBVS (d‘alej len Zmluva) sa uzatvára podľa 409 a nas]. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. ObČiansky

zákonník v znení neskorších predpisov medzi nasledovnýrni zmluvnými stranami v deň uvedený nižšie:

neskorších predpisov, medzi nasledovnýrni zrnluvnými stranami:

(1) VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s., so sídlom Pezinská 1098, 900 01

Malacky, Slovenská republika, IČO: 31 412 114, DIČ: 2020356932, iČ DPH: SK2020356932,

spoloČnosť zapísaná v Obchodnorn registri vedenom Okresným súdorn Bratislava I, Oddiel Sa,

Vložka Č. 1283/B, konajťica prostredníctvom: Ing. Jozef Gallo, predseda predstavenstva

(ďalej len Predávajúei), a

(2) Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava,

Slovenská republika, IČO: 35 850 370, DIČ: 202026432, iČ DPH: 5K2020263432, spoloČnost‘

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresnýrn súdorn Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka Č.

3080/B, konajúca prostredníctvorn: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny

riaditeľ a Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investiČný riaditel‘ (d‘alej len Kupujúci)

(Predávajtici a Kupujúci d‘alej jednotlivo len ako Strana alebo spol očne ako Strany).

VZHLADOM NA TO, ŽE:

(A) Strany uzavreli Budúcu kápnu zrnluvu, na základe ktorej sa zaviazali za podmienok v nej

uvedených uzavriet‘ táto Zml uvu,

(B) Predávajúci je výlučným vlastníkom Infiaštruktúry a má záujem ju odplatne previest‘ na

Kupujúceho, a

(C) Kupujúci má záujem stať sa výlučným vlastníkom Infraštruktáry a zaplatit‘ za ňu Predávajúcemu

dohodnutá Kúpnu cenu,

STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE: ‘

1 DEFINICIE A VYKLAD

1.1 Definície

V Zmluve majú výrazy s veľkým počiatočným písmenom nasledujúci význam:

Budúca kúpna zmluva znamená Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy spojenej s budťicou

zmluvou o zriadení vecného bremena Č. BKJ../2021/BVS týkajúca sa prevodu vlastníckeho

práva k Infraštruktáre z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorá bola uzatvorená medzi
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Predávajúcim a Kupuj úcim dňa [.1.

Infraštruktúra znamená verejnú kanalizáciu, vybudovanú Budúcim predávajúcim, ktorá
pozostáva z nasledovných objektov:

SO 05 Splašková kanalizácia
- Stoka Si, profil DN 300, materiál PVC korug v dÍžke 870 rn,
- Stoka S2, profil DN 300, materiál PVC korug v dÍžke 215 rn,
- Stoka S3, profil DN 300, materiál PVC korug v dÍžke 147 rn,
- Stoka S3-1, profil DN 300, materiál PVC korug v dÍžke 147 rn,
- Stoka S4, profil DN 300, materiál PVC korug v dÍžke 20 rn,
vybudovaná v rámci stavby: „Súst,edená ÍBV— Malacky časťPadzelek“ (d‘alej len „Kanalizácia
1“), ktorej vybudovanie bob povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia
v Malackách, č. OÚŽP-2008/00062/45/NEA zo dňa 11.03.2008, ktoré nadobudlo právoplatnost‘
dňa 01.04.2008 a ktorej užívanie holo povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného
prostredia v Malackách, č. OÚŽP-201 1/00076/37INEA zo dňa 27.04.2011, ktoré nadobudlo
právoplatnost‘ dňa 17.05.2011;

Prečerpávacia stanica MALAVIA [presná špecijikácia bude doplnená v zmysle Kolaudačného
rozhodiuitia J
SO Napojenie na verejnú kanalizáciu:
Výtlačné potrubie trasa A, profil D 90, materiál HDPE v dÍžke 135 rn, [presná špecij7kdcia bude
doplnené v zinvsie Kolaudačného iozhodiwtia I
Výtlačné potrubie trasa B, profil D 110, materiál HDPE v dÍžke 180 rn (pokračovanie trasy A)
{presná špecijikácia bude doplnená v z;nysle Kolaudačného rozliodnutia ]‘

vybudované v rámci stavby: „SO Napojenie na verejnú kanalizácie“ ako súčast‘ stavby „Zrušen je
Čov VHS, as. Malacky“ (d‘alej len „Kanalizácia 2“), ktorej vybudovanie bob povolené
rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Malackách, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Č. OÚ-MA-OSZP-2017/000032/79/NEA zo dňa 14.02.2017, ktoré nadobudlo
právoplatnost‘ dňa 07.03.20 17, a ktorej užívanie bob povolené rozhodnutím Okresného úradu
životného prostredia v Malackách, č. [.1 zo dňa [.]‘ ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa [.1.

Pozemky znamenajú pozemky v katastrálnom území Malacky, obec Malacky, okres Malacky,
na ktorých sa nachádza resp. bude nachádzat‘ Infraštruktúra, ktorými sa v čase podpisu tejto
Zmluvy rozumie:

a) parcela registra „C“, parcelné číslo 3206/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere: 13452 rn2,

b) parcela registra „C“, parcelné číslo 2503/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere: 1431 rn2,

c) parcela registra „C“, parcelně číslo 3252/l, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere: 35‘75 rn2,

d) parcela registra „C“, parcelné číslo 325 1/23, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere: 90 rn2,
zapísané na liste vlastníctva Č. 1163, pozemky sú vo výlučnom vlastníctve
Predávajúceho,

e) parcela registra „C“, parcelně číslo 3206/114, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o výrnere: 4270 rn2,
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zapísané na liste vlastníctva Č. 5648, pozemky sú vo výluČnom vlastníctve spoločnosti

Z8zT, as., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava,

f) parcela registra „E“, parcelně Číslo 6862, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, o výmere:

988 rn2,

g) parcela registra „E“, parcelně číslo 6863/1, druh pozemku: orná póda, o výrnere: 9985 rn2,

h) parcela registra „E“, parcelně číslo 6860, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, o výmere:
3635 rn2,

zapísané na liste vlastníctva Č. 2935, pozemky sú vo výlučnom vlastníctve: Mesto Malacky,
Bernolákova 5188/lA, 901 01 Malacky,

i) parcela registra „E“, parcelně číslo 7045/8, druh pozemku: vodná plocha, o výmere: 326 rn2,
j) parcela registra „E“, parcelně číslo 6861, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria,

o výnlere: 817 rn2,

zapísané na liste vlastníctva Č. 2414, pozemky sú vo výlučnorn vlastníctve: Mesto Malacky,

Bernolákova 5188/lA, 901 01 Malacky,

k) parcela registra „C“, parcelně číslo 323 3/6, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, o výmere:

1034 rn2,

1) parcela registra „C“, parcelně číslo 2503/10, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

o výmere: 103 rn2,

zapísané na liste vlastníctva Č. 8305, pozemky sú vo výluČnom vlastníctve: ELOSTA spol s r.o.,
Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky,

rn) parcela registra „C“, parcelně Číslo 3251/l, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

o výmere: 4760 rn2,

n) parcela registra „C“, parcelně číslo 325 1/27, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

ovýmere: 1322m2,

o) parcela registra „C“, parcelně číslo 325 1/28, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

o výmere: 1615 rn2,

zapísaně na liste vlastníctva Č. 8965, pozemky sú vo výlučnorn vlastníctve: NC Malacky, s.i.o.,

Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava.

Kúpna cena znamená sumu vo výške 1,- EURO bez DPH (slovom: jedno euro), stanovenú na

základe dohody Strán v súlade s ustanoveniarni 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov a má význam uvedený v článku 2. ods. 2.2 (Kúpna cena a platobné

podmienky) Zmluvy.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov.

Odovzdávací protokol znamená protokol o odovzdaní a prebratí Infraštruktúry, ktorého vzor

tvorí prílohu 2 Zirduvy.

Právo tretej osoby znamená s výnimkou práva vznikajúceho tretej osobe zo zákona alebo na

základe zákona vzhl‘adorn na povahu Infraštruktúry každé z nasledovných práv tretej osoby,

viažuce sa na Infraštruktúru:

(a) záložné právo s výnimkou záložného práva zriadeného v prospech Banky, v prípade, ak
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vznikne,

(b) podzáložné právo,

(c) zádržné právo,

(d) zabezpečenie podmieneným, nepodmieneným alebo zabezpečovacím prevodom práva,

(e) právo zodpovedajúce vecnému bremenu,

(f) výhradu vlastníckeho práva,

(g) predkupné právo,

(h) obmedzenie vlastníka Infraštruktúry v disponovaní s Infraštruktúrou, alebo

(i) zákaz nakladania alebo predbežné opatrenie.

Spory znamenajú akékol‘vek spory vyplývajúce z tejto Zmluvy, vrátane sporov týkajúcich sa
existencie, platnosti, účinnosti a ukončenia Zmluvy a Spor znamená ktorýkol‘vek z nich.

Strany znamenajú Predávajúceho a Kupujúceho a Strana znamená ktoréhokol‘vek z nich.

Účet Predávajúceho znamená účet Predávajúceho vedený IBAN:

1.2 Výklad

Pokiaľ nieje v Zrnluve uvedené inak, akýkoľvek odkaz v Zrnluve na:

Predávajúceho a Kupujúceho sa bude vykladat‘ tak, že zahřňa všetkých ich právnych nástupcov
a akékoFvek osoby, na ktoré Predávajúci alebo Kupujúci postúpil v súlade so Zmluvou všetky
svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy alebo ich čast‘ a ktoré prijali všetky záväzky Preclávajúceho
alebo Kupujúceho vyplývajúce zo Zmluvy alebo ich čast‘.

1.3 Menové symboly

EUR a euro označujú zákonnú menu Slovenskej republiky.

1.4 Odkazy

Pokial‘ nieje v Zmluve uvedené inak, akýkol‘vek odkaz v tejto Zmluve na:

(a) všeobecne záväzný právny predpis, zákon alebo právny predpis sa bude vykladat‘ ako
odkaz na zákon alebo všeobecne závázný právny predpis v ich platnom a účinnom znení,

(b) Zmluvu, akúkoľvek má zmiuvu alebo dokument sa bude vykladat‘ ako odkaz na táto
ZmJuvu, inú zniiuvu a]ebo dokument v ich platnom a účinnom znení, a

(c) článok, odsek alebo prílohu sa bude vykladat‘ ako odkaz na článok, odsek alebo prílohu
tejto Zmluvy.

1.5 Nadpisy a prílohy

Nadpisy článkov a odsekov slúžia výlučne pre ul‘ahčenie orientácie a pri výklade Zmiuvy sa
nepoužijú. Prílohy Zmluvy tvoria jej neoddelitcl‘nú súčast‘.
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2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Prevod vlastníckeho práva

(a) Predmetom Zmluvy je prevod príslušného spoluvlastníckeho práva k Infraštruktúre tak,

aby bola Infraštruktúra v celosti prevedená z Predávajťiceho na Kupujúceho.

(b) Za podinienok uvedených v Zrnluve prevádza Predávajúci Infraštruktúru do výlučného

vlastníctva Kupujúceho a Kupujúci sa zaväzuje Infraštruktúru prevziat‘ a zaplatit‘ za ňu

Predávajúcemu Kúpnu cenu.

(c) Kupujúci vyhlasuje, že sa s umiestnením a stavom Infraštruktúry dókladne oboznáinil, je

mu zrejmý jej právny a faktický stav, ktorý zodpovedá bežnému užívaniu, jej veku

a použitým technológiárn a je mu dobre známa aj celá dokumentácia týkajúca sa

Infraštruktúry, ktorú mu Preclávajúci predložil v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy a

v takomto stave Kupujúci Infraštruktúru kupuje a preberá.

(d) Strany sa dohodli, že spolu s Infraštruktúrou neprechádzajú ani sa neprevádzajú na

Kupujúceho podl‘a tejto Zmluvy akékoľvek peňažné alebo mé záväzky Predávajúceho

voči tretím osobám, ktoré vyplývajú alebo súvisia s Infraštruktúrou. Pre odstránenie

pochybností, Kupujúci podpisom Zniluvy nepreberá akýkol‘vek záväzok Predávajúceho

a ani nepristupuje k akémukol‘vek záväzku Predávajúceho voči tretím osobám, pričom

za tieto zostáva zodpovedný sám Predávajúci. Pre odstránenie pochybností, Kupujúci

podpisom Zrnluvy nenadobcída žiadne peňažné pohľadávky a nároky Predávajúceho,

ktoré mu ako obj ednávatel‘ovi vznikli voči Zhotovitel‘ovi zo Zmluvy o dielo pred

uzatvorením Zmiuvy (napr. nárok na primeranú zl‘avu z ceny diela, nárok na náhradu

škody a pod.).

2.2 Kúpna cena a platobné podmienky

(a) Strany sa dohodli, že Kúpna cena za prevod Infraštruktúry je stanovená na základe

dohody Strán v súlade s podmienkami uvedenými v článku 2. ods. 2.4 (Kúpna cena)

Budúcej kúpnej zrnluvy vo výške 1,- EURO bez DPH (slovorn: jedno euro).

K cene bude uplatnený režim DPH podl‘a platných všeobecne záväzných

právnych predpisov.

(b) Kupujúci sa zaväzuje zaplatit‘ Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na Účet

Predávajúceho na základe Predávajúcim vystavenej faktúry, a to do tridsiatich (30) dní

odo dňa doručenia príslušnej faktúry do podatel‘ne v sídle Kupujúceho, za predpokladu,

ze:

(1) Predávajúci vystaví a odošle Kupujúcemu faktiru do pätnástich (1.5) dní odo dňa

podpisu Odovzdávacieho protokolu v zmysle článku 3. (Odovzdanie

I«faštruktúiy) oprávnenými zástupcami oboch Strán, a

(2) doručená faktúra, ktorú vystaví, bude obsahovať všetky náležitosti daňového

dokladu v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä

v zrnysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

predpisov (d‘alej len Zákon o DPH) vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na
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jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení 74 ods. 1 písm.
f) tohto zákona aej prílohou bude Odovzdávací protokol.

(c) Ak faktúra nebude obsahovat‘ všetky náležitosti podl‘a písmena (b) bod (2) tohto odseku

2.2 (Kúpna cena aplatobné podmienkv) Zmluvy, je Kupujúci oprávnený vrátit‘ ju
Predávajúcemu na prepracovanie alebo doplnenie, čím sa zastaví plynutie lehoty

splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynút‘ dňom doručenia opravenej faktúry do
podatel‘ne v sídle Kupujúceho.

(d) Za deň zaplatenia Kúpnej ceny sa považuje deň pripísania Kúpnej ceny na Účet
Predávajúceho.

(e) Pre vylúčenie pochybností, nesplnenie podrmenok podl‘a písmena (b) bod (2) tohto
odseku 2.2 (Ktpna cena a platobnépodmienky) Zrnluvy vyššie zo strany Predávajúceho

nemá za následok zánik povinnosti Kupujúceho zaplatit‘ Kúpnu cenu, ale len odloženie
splatnosti Kúpnej ceny o čas potrebný na opravu (resp. splnenie podmienok písmena (b)
bod (2) tohto odseku 2.2 Zmluvy zo strany Predávajúceho a vystavenie novej faktúry
Predávajúcim v zmysle písmena (c) vyššie.

3. ODOVZDANIE INFRAŠTUKTť3RY

(a) Strany sa dohodli, že Predávajúci odovzdá Infraštruktúru Kupujúcemu najneskór do
piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, a to formou
Odovzdávacieho protokolu. Za Kupujúceho je oprávnený prevziat‘ Infraštruktúru a
podpísat‘ Odovzdávací protokol poverený zamestnanec divízie odvádzania odpadových
vód Kupuj úceho, a to Ing. Andrej Vician, vedúci prevádzky SS a ČS Senica a Marcel
Kúdela, majster prevádzky ČS Bratislava.

(b) Vlastnícke právo k Infraštruktúre ako aj zodpovednost‘ za škodu a nebezpečenstvo
náhodného zničenia Infraštruktúry prechádza na Kupujúceho podpísaním

Odovzdávacieho protokolu.

(c) Strany sa zaväzujú poskytnút‘ si všetku súčinnost‘ na to, aby prevod Infraštruktúry na
Kupujúceho prebehol bezproblémovo a rýchlo v súlade so Zmluvou. V prípade, ak sa
vyskytnú akékol‘vek problémy, Strany sa zaväzujú spolupracovat‘ v maximálnom
možnorn rozsahu na ich odstránení, resp. vyriešení, tak aby sa dosiahol účel tejto
Zmluvy.

(d) Kupujúci sa zaväzuje Infraštruktúru od Predávajúceho v lehote vopred dohodnutej rnedzi
Stranami prevziaf a poskytnúť všetku súčinnost‘ potrebnú na jej prevzatie a na spísanie

a podpísanie Odovzdávacieho protokolu.

4. VYHLÁSENIA A UBEZPEČENIA

4.1 Vyhlásenia a ubezpečenia Predávajúceho

Predávajúci vyhlasuje skutočnosti a ubezpečuje Kupujúceho, že:

(a) právny a technický stav Infraštruktúry je v súlade s Kolaudačným rozhodnutím

a Projektovou dokumentáciou vrátane jej prípadných dodatočných zrnien odsúhlasených

ZO Strany Kupujúceho alebo príslušného vodoprávneho orgánu a Infraštruktúra je v
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riadnom a prevádzkyschopnom stave v súlade s platnými technickými (EN/STN)

normami a všeobecne záväznými právnynii predpismi,

(b) je osobou oprávnenou platne uzatvorit‘ Zniluvu, uplatňovat‘ svoje práva a plnit‘ svoje

závázky vyplývajúce zo Zmluvy,

(c) má vyrovnané všetky splatné záväzky spojené s výstavbou a údržbou Infraštruktúry alebo

preukázatcľne uskutočnil právne kroky srnerujúce k spochybneniu uplatnených nárokov

tretích strán v súvislosti s výstavbou a údržbou Infraštruktúry,

(d) uzatvorenie Zmluvy Predávajúcim ani plnenie jeho záväzkov z nej vyplývajúcich nebude

mat‘ za následok porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu, rozhodnutia orgánu

verejnej správy, jeho vnútorného predpisu a ani zmlúv, ktorými je viazaný,

(e) je vlastníkom Infraštruktúry v celosti,

(f) má k Infraštruktúre riadny a platný titul nadobudnutia vlastníckeho práva aje spósobilý

a oprávnený ju predat‘ Kupujúcemu,

(g) Predávajúci nemá vedomost‘ o tom, že by bol ako dlžník alebo povinný účastníkom

konkurzného ani exekučného konania, reštrukturalizačného konania, konania o výkon

súdncho, rozhodcovského alebo správneho rozhodnutia a ani si nic je vedomý

skutočností, pre ktoré by niektoré z uvedených konaní hrozilo (a neboli mu domčené

akékol‘vek podklady alebo podania, ktoré by vyvracali čokol‘vek z uvedeného a zároveň

Predávajúci nič z vyššie uvedeného sám neinicioval) a ani nemá vedomost‘, že by hrozilo

konanie o určenie vlastníckeho práva alebo exekučné konanie týkajúce sa Jnfraštruktúry,

(h) nemá vedornost‘ o existencii akéhokol‘vek úradného rozhodnutia (či už také, ktoré

nadobudli právoplatnost‘, alebo ktoré by mohli nadobudnút‘ právoplatnost‘ v budúcnosti),

ani o tom, že začalo alebo hrozí začatie konania, ktoré by mohli viest‘ k vydaniu takého

rozhodnutia, ktoré by mohlo (i) viest‘ k odňatiu vlastníckeho práva Kupujúceho

k Infraštruktúre, (ii) viesť ku vzniku akéhokoľvek Práva tretích osób k Infraštruktúre,

alebo (Iii) obmcdzit‘ oprávnenie Kupuj úceho nakladat‘ s Infraštruktúrou alebo (iv) z

ktorého by pre Kupujúceho mohla vyplynúť povinnost‘ vynaložit‘ také finančné či mé
prostriedky v súvislosti s vlastníctvom Infraštruktcíry, ktoré by boli nad rámec

prostriedkov, ktoré je Kupujúci bežne povinný vynakladat‘ v súvislosti s vlastníctvom

obdobnej infraštruktúry,

(i) na Infraštruktúre nespočívajú zjavné vady a táto nic je zat‘ažená akýmkol‘vek Právom

tretej osoby,

(j) so žiadnou trefou osobou neuzatvoril zmluvu, ktorou by Infraštruktúru (i) predal, (ii)

daroval, (iii) zamenil, (iv) vložil ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo

do majetku subjektu, ktorý nieje právnickou osobou, alebo (v) inak scudzil,

(k) nemá vedomost‘ o tom, že by Infraštruktúra bola zat‘ažená akoukol‘vek environrnentálnou

zát‘ažou nad štandard pre danú lokalitu a daný čas,

(1) vo vzt‘ahu k Infraštruktúre neeXistujú akékoľvek nedoplatky daní alebo mých úradných

dávok,

(m) je pripravený a schopný riadne a včas splnit‘ všetky svoje záväzky zo Zrnluvy,
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(n) ku dňu uzavretia Zmluvy nie je v kríze ani v úpadku a ani mu úpadok nehrozí.

Predávajúci týmto vyhlasuje, že všetky vyššie uvedené vyhlásenia a ubezpečenia sú pravdivé
a zaväzuje sa Kupujúcemu nahradit‘ škodu a náklady sávisiace s uplatnením nároku na náhradu
škody, ktoré Kupujúcemu vzniknú v príčinnej súvislosti s nepravdivost‘ou uvedených vyhlásení
a ubezpečení Predávajúceho v Zmiuve.

4.2 Vyhlásenia a ubezpečenia Kupujúceho

Kupujúci vyhlasuje skutočnosti a ubezpečuje Predávajúceho, že:

(a) je osobou oprávnenou platne uzatvorit‘ Zmluvu, uplatňovat‘ svoje práva a plnit‘ svoje
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy,

(b) uzatvorenie Zmluvy Kupujúcim ani plnenie jeho záväzkov z nej vyplývajúcich nebude
mat‘ za následok porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu, rozhodnutia orgánu
verejnej správy, jeho vnútorného predpisu a ani zmlúv, ktorýrni je viazaný, a

(c) poskytne nevyhnutnú súčinnost‘ v súvislosti s odovzdaním Infraštruktúry Predávajúcim
Kupuj úcernu,

(cl) je pripravený a schopný riadne a včas splnit‘ všetky svoje záväzky zo Zinluvy,

(e) ku dňu uzavretia Zmluvy nic je v kríze ani v úpadku a ani nin úpadok nehrozí.

Kupujúci týrnto vyhlasuje, že všetky vyššie uvedené vyhlásenia a ubezpečenia sú pravdivé
a zaväzuje sa Predávajúcernu nahradiť škodu a náklady súvisiace s uplatnením nároku na náhradu
škody, ktoré Predávajúcemu vzniknú v príčinnej súvislosti s nepravdivost‘ou uvedených
vyhlásení a ubezpečení Kupuj úceho v Zmluve.

4.3 Pravdivost‘ vyhlásení

Strany sú si vedomě skutočnosti, že uzatvorili Zmluvu v dóvere v tieto vyhlásenia a ubezpečenia
a že by Zrnluvu v prípade nepravdivosti, nepresnosti, neúplnosti alebo zavádzajúceho charakteru
týchto vyhlásení a ubezpečení neuzatvorili.

5. PLATNOSt A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

5.1 Platnost‘ a účinnost‘ Zmluvy

(a) Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Strán
a účinnost‘ dňom nasledujúciin po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými všeobecne
záväznýirú právnymi predpisrrii, pričom také zverejnenie je povinný zabezpečit‘
Kupujúci.

(b) Strany sa dohodli, že Zmluvu nic je možné ukončit‘ výpoved‘ou ani odstúpit‘ od Zrnluvy
z mých ako zákonných dóvodov alebo z mých dňvodov, ako sú uvedené v tejto Zmluve.

5.2 Odstúpenie od Zmluvy

(a) Predávajúci je oprávnený od Zrnluvy odstúpit‘ (pričom podpisy na takom odstúpení
rnusia byt‘ notársky osvedčené) zo zákonných dövodov alebo ak:

(1) ktorékol‘vek z vyhlásení a ubezpečení Kupuj úceho uvedených v článku 4. ods.
4.2 (Vyhlásenia a ubezpečenia Kupijúceho) Zmluvy sa ukáže nepravdivé,
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neúplné, skreslené, alebo zavádzajúce a Kupujúci neodstráni negatívne následky

nepravdivosti, neúplnosti, skreslenosti, alebo zavádzajúceho charakteru svoj ich

vyhlásení a ubezpečení ani v lehote dodatočných šest‘desiatich (60) dní od

prijatia písomnej výzvy Predávajúceho presne špecifikujúcej vadu, alebo

(2) Kupujúci neuhradí Predávajúcemu Kúpnu cenu riadne a v lehote stanovenej

v článku 2. ods. 2.2 (Képna cena a platobné podmienky) Zrnluvy, a to ani

v lehote dodatočných dvadsiatich (20) dní od prijatia písomriej výzvy

Predávajúceho, alebo

(3) Kupujúci sa bez opodstatnených dóvodov dostane do omeškania s prevzatím

Infraštruktúry alebo s podpisom Odovzdávacieho protokolu a nevykoná nápravu

ani v lehote dodatočných dvadsiatich (20) dní od prijatia písomnej výzvy

Predávajúceho.

(b) Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpit‘ (pričom podpisy na takorn odstúpení musia

byť notársky osvedčené) zo zákonných dóvodov alebo ak ktorékol‘vek z vyhlásení

a ubezpečení Predávajúceho uvedených v článku 4. ods. 4.1 (Vyhldsenia a tibezpečenia

Predávajúceho) Zmluvy sa ukáže nepravdivé, neúplné, skreslené alebo zavádzajúce a

Predávajúci neodstráni negatívne následky nepravdivosti, neúplnosti, skreslenosti, alebo

zavádzajúceho charakteru svojich vyhlásení a ubezpečení ani v lehote dodatočných

šest‘desiatich (60) dní od prijatia písomnej výzvy Kupujúceho presne špecifikujúcej vadu.

(c) Odstúpenie od Zmiuvy je účinné okamihom doručenia písomného oznámenia

o odstúpení, v ktorom musí byť jednoznačne uvedený dóvod odstúpenia vyplývajúci zo

Zmluvy, Strane porušujúcej túto Zmluvu, a to s cíčinkami ex nunc.

5.3 Vrátenie plnení strán

V prípade, ak ktorákoľvek Strana od Zrnluvy odstúpi, Predávajúci sa zavázuje vrátit‘ Kupujúcemu

Kúpnu cenu (ak už bola prijatá Predávajúcim) a Kupujúci sa zavázuje vrátit‘ Predávajúcemu

Infraštruktúru (ak už bol podpísaný Odovzdávací protokol) najneskór do desiatich (10)

pracovných dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zrnluvnej Strane.

6. ZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN

(a) Predávajúci ako povinný z vecného bremena touto Zmluvou zároveň bezodplatne

zriad‘uje na Pozemkoch, ktoré sú vjeho výlučnom vlastníctve, a ktoré sa nachádzajú v

katastrálnom území Malacky, obec Malacky, okres Malacky (Pozemky špecifikované

v článku 1. ods. 1.1 (Definície) písm. a) až d)] Zmluvy, vo vlastníctve Predávajúceho), t.

j. pozemok parcely registra „C“:

(1) parcela registra „C“, parcelné číslo 3206/l, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere: 13452 rn2,

(2) parcela registra „C“, parcelné číslo 2503/8, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere: 1431 m2,
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(3) parcela registra „C“, parcelně číslo 3252/l, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere: 3575 m2,

(4) parcela registra „C“, parcelně číslo 3251/23, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere: 90 m2,

zapísané na liste vlastníctva Č. 1163, (d‘alej spoloČne ako Zat‘ažené pozemky),
v prospech Kupuj úceho (oprávneného z vecného bremena) ako vlastníka Infraštruktúry,
ako aj v prospech každého d‘alšieho vlastníka Infraštruktúry, príp. právneho nástupcu
Kupujúceho, vecné bremená, ktorých obsahomje

(a) právo uložit‘, umiestnit‘, zriadit‘, viest‘ a prevádzkovat‘ vedenie Infraštruktúry, a

(b) právo užívania, údržby, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie,

modernizácie vedenia Infraštruktúry, ako aj

(c) právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými

prostriedkarni, stroj mi a mechanizmaini na Pozemkoch za účelom uloženia,
prevádzkovania, využívania, kontroly, opravy, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie,

modernizácie, výmeny alebo údržby vedenia Infraštruktúry

(d‘alej ako Vecné bremeno). Zmluvné strany sa dohodli, že Vecné bremeno sa zriad‘uje

na dobu neurčitú, pričom Zat‘ažené pozemky budú Vecnýrn bremenom zat‘ažené len
v rozsahu zakreslenom Geometrickým plánom Č. [.]‘ ktorý bol vypracovaný dňa í1
vyhotovitel‘om, spoločnost‘ou [.1 so sídlom [.1 IČO: [•]‘ a ktorý autorizačne overil: •]
dňa [] a úradne overil za Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor: [•] dňa [.] (d‘alej

ako Geometrický plán Č. í1), ktorého farebná fotokópia tvorí Prílohu 4 tejto Zmluvy.

(b) Kupujúci (oprávnený z vecného bremena) ako vlastník Infraštruktúry Vccné bremeno
prijíma a Predávajúci ako povinný z Vecného bremena sa zaväzuje Vecné bremeno

strpiet‘. Tretie osoby, ktoré sú alebo budú oprávneným z Vecného bremena

splnomocnené alebo poverené, budú oprávnené využívat‘ Vecné bremeno v rozsahu,

ktorý zodpovedá právam oprávneného z Vecného bremena podl‘a tejto Zmluvy,

v prípade, že sa preukážu platným poverením alebo splnomocnením oprávneného

z Vecného bremena. Za tieto osoby, ako aj škodu nimi spösobenú Predávajúcemu alebo

tretím osobám pri využití Vecného bremena, zodpovedá Kupujúci.

(c) Strany sa dohodli, že návrh na vklad Vecného brernena do katastra nehnutel‘ností podá
oprávnený z Vecného bremena (Kupujúci) na Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor,

k čomu ho povinný z Vecného bremena týmto výslovne splnomocňuje. Oprávnený

z Vecného bremena sa zaväzuje návrh na vklad Vecného bremena do katastra
nehnutel‘ností podať na príslušný Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor najneskór do
desiatich (10) pracovných dní odo dňa podpísania Odovzdávacieho protokolu. Všetky

náklady spojené so zriadením Vecného bremena, okrem správneho poplatku za podanie
návrhu na vklad Vecného bremena do príslušného katastra nehnutel‘ností, znáša v plnom

rozsahu povinný z Vecného bremena (Predávajúci). V prípade, ak z akéhokol‘vek
dövodu bude prerušený, zastavený alebo zamietnutý vklad Vecněho bremena do katastra

nehnutel‘ností, Strany vyhlasujú, že bez zbytočného odkladu si vzájomne poskytnú
všetku nevyhnutnú súčinnost‘ za účelom odstránenia prípadných vád a nedostatkov

vkladového (katastrálneho) konania, vrátane vád a nedostatkov tejto Zmluvy (a to najmä
formou potrebných opráv a úprav v príslušnej dokumentácii) tak, aby bol čo najskór
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dosiahnutý účel sledovaný touto Zmluvou.

7. DÓVERNOSŤ

7.1 Dövernost‘

(a) Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykol‘vek po dni uzatvorenia Zmluvy, ako i po jej

ukončení bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani

neoznáriú akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov,

právnikov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, materskej

spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnost‘,

alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu,

alebo mého orgánu, ktorému podlieha v zrnysle právnych predpisov alebo zmluvne,

akékol‘vek dóverné informácie, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s plnením Zniluvy, a

že uchová v tajnosti všetky technické, obchodně alebo ině informácie, ktoré prípadne

získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií

týkajúcich sa podnikatel‘skej činnosti alebo mých záležitostí druhej Strany.

(b) Okrem vyššie uvedeného, ktorákol‘vek Strana má právo poskytnút‘ takéto informácie:

(1) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo mého konania, ktorého je

účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zrnluvou,

(2) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne

spracovávanie dát,

(3) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu

nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy, a

(4) inej osobe, ktorej to vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

(c) Každá zo Stián vynaloží všetko potrebné úsilie, aby zabránila neoprávnenému

zverejneniu alebo úniku akýchkoľvek dóverných informácií o vyššie uvedených

záležitostiach tretím osobám.

8. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

8.1 Doručovanie písomností

(a) Všetky oznámenia a žiadosti podl‘a Zrnluvy, ak budú urobené v písomiiej forme, budú

doručené osobne, kuriérom, alebo doporučenou poštou.

(b) Takéto písonmé oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovat‘ za

doručené:

(1) rnomentorn odovzdania adresátovi alebo momentom odrnietnutia prevzatia zo

strany adresáta (v prfpade osobného doručenia a doručenia kuriérorri),

(2) uplynutím piateho (5.) pracovného dňa od ich riadneho odoslania na kontaktné

rniesta dohodnuté v zmysle písm. (d) tohto odseku 8.1 (Doručovaniepísomnost[)

Zrnluvy (v prípade doručovania doporučenou poštou) bez ohl‘adu na to, či ich
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adresát prevzal, a to aj vtedy, ak sa adresát o ich obsahu nedozvedel.

(c) Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v pracovný deři v čase mimo bežnej
pracovnej doby (8:00 až 17:00) alebo kedykol‘vek počas dňa, ktorý nie je na území
Slovenskej republiky pracovným dňom, budú považované za doručené nasledujúci
pracovný deň.

(d) Písomné oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byt‘ druhej Strane doručené, ako
i má komunikácia v zmysle Zmiuvy budú, pokial‘ Strana neoznámila druhej Strane mé
kontaktně údaje písomným oznámením minimálne pätnást‘ (15) kalendárnych dní vopred,
takejto Strane doručované na nasledovné kontaktné rniesta:

Predávajúci: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY,
a.s.

do rúk: Ing. Jozef Gallo, predseda predstavenstva

tel.:

e-mail:

Kupujúci: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

vo veciach právnych:

do rúk: JUDr. Jana Paprčková, vedúca odd. koordinácie VHS

tel.:

e—mail:

vo veciach technických: Ing. Oliver Královič, PhD., vedúci DOOV

tel.:

e-mail:

(a) Oznámenia, žiadosti a dokumenty, doručované podl‘a Zmluvy budú vyhotovené
v slovenskom jazyku.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Jazyk a rovnopisy

(a) Zrnluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku. V prípade akéhokol‘vek prekladu zo
slovenského jazyka do akéhokol‘vek mého jazyka zostáva verzia Zmluvy v slovenskom
jazyku rozhodujúca.

(b) Zinluva sa vyhotovuje vo ósrnich (8) rovnopisoch. Každá Strana obdrží štyri (4)
rovnopisy.

9.2 Dodatky a postupitel‘nost‘

(a) Zmluva sa móže v akomkol‘vek rozsahu menit‘ výlučne na základe písomiých dodatkov
k nej podpísaných oprávnenýrni zástupcami oboch Strán.

Srana -29 -/ - 35 -



(b) Strany rnajú právo postúpit‘/previest‘ svoje právaJpohľadávky/závázky vyplývajúce zo

Zmluvy na tretiu osobu výlučne so súhlasom druhej Strany.

9.3 Rozhodné právo a oddelitel‘nost‘

(a) Zmiuva a jej výklad sa riadi právnyrni predpismi Slovenskej republiky, primárne

ustanoveniami Obchodného zákonníka.

(b) V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zrnluvy a dispozitívnymi ustanoveniami

všeobecne záväzných právnych predpisov, platia ustanovenia Zrniuvy.

(c) Ak je, alebo sa stane niektoré z ustanovení Zmluvy v akomkol‘vek ohl‘ade protiprávnym,

neplatným alebo nevykonateľným, nebude tým dotknutá ani oslabená zákonnost‘,

platnost‘ či vykonatel‘nost‘ zostávajúcich ustanovení Zmluvy, okrem prípadov, ak je

z dóvodu döležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takého neplatného

ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemöže byt‘ oddelené od ostatných príslušných

ustanovení. Strany sa zaväzujú zabezpečit‘ uskutočnenie všetkých krokov, ktoré budú

potrebné na to, aby bob dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktoré neplatné

ustanovenie tejto Zniluvy v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

9.4 Riešenie Sporov

(a) Akékol‘vek Spory bude nešit‘ príslušný slovenský súd.

(b) Strany potvrdzujú a súhlasia, že príslušný slovenský súd je najvhodnejší a najvýhodnejší

na riešenie Sporov a zaväzujú sa nespochybnit‘ jeho právomoc.

9.5 Dodatočné ubezpečenie

Každá Strana potvrdzuje druhej Strane, že:

(a) konzultovala abebo mala možnost‘ konzultovat‘ obsah, význam a dösledky každého

ustanovenia Zmluvy, vrátane svojich účtovných a právnych poradcov, ktorých

považovala za vhodných, a

(b) uzatvonila Zmluvu s plným pochopením jej podmienok a že ktorákol‘vek Strana ‘rámci

rokovaní o Zmluve ani pri jej uzatvorení neprevzala na seba akýkoFvek fiduciárny ani

iný implicitný záväzok navzájom, ani voči tretej osobe.

9.6 Záverečné vyhlásenie

Strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento

vyjadruje ich slobodnú a vážnu völ‘u, bez akýchkol‘vek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými

podpismi, ktoré k nej pripájajú.

9.7 Ochrana osobných údajov

„Osobné údaje“ znamenajú akékol‘vek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo

identifikovatel‘nej fyzickej osoby, najmá odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačně

číslo, lokalizačně údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú

špecifické pre fyzická, fyziologickú, genetická, mentálnu, ekonomická, kultúrnu alebo sociálnu

identitu tejto fyzickej osoby. Pokial‘ jedna Strana zdiel‘a akékol‘vek osobně údaje s druhou

Stranou, táto druhá Strana je povinná tieto osobné údaje spracovat‘ v súlade s prísbušnýnii

právnyrni predpisrni, vrátane Všeobecného naniadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenia
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EÚ Č. 2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol‘nom pohybe
takýchto údajov (d‘alej len „GDPR“)), zákonini, nariadeniarni, pokynini a štandardmi, a to vždy
v ich aktuálnom znení. Strana je povinná zabezpečit‘, aby boli vykonané všetky príslušné
preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu
osobných údajov. Pokiaľ sa osobně údaje jednej Strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu
alebo ich takáto osoba získa, druhá Strana je povinná bezodkladne upovedomit‘ dotknutú Stranu
o danom neoprávnenom prístupe a postupovaf v súčinnosti s dotknutou Stranou pri výkone
akýchkol‘vek opatrení s cieľom zrnierniť následky straty alebo neoprávneného prístupu k
osobným údajom. V stanovených prípadoch je Strana povinná vykonat‘ všetky príslušné opatrenia
na zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v súlade s
týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčast‘ou ZmIuvy. Toto
ustanovenie sa uplatní v prípade, ak sa na Stranu vzt‘ahujú povinnosti v zmysle GDPR.

V dĚla V Bratislave dňa

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Malacky, as.

ako Predávajúci ako Kupujúci

Meno: Ing. Jozef Gallo Meno: JUDr. Peter Olajoš
Funkcia: predseda predstavenstva Funkcia: predseda predstavenstva

(notárskv o‘e;e;zý podpis) a generálny riaditeľ

Meno: Ing. Marián Havel

Funkcia: člen predstavenstva a investičný
riaditel‘

Prílolza 1

Képnej z,nluvv spojenej so :inluvou o zriadení vecnélzo bremena uzatvorenej inedzi spo1očizostu
VODOHOSPODÁRSKE STA VBY MALACKY, a.s.. oko Predávajúcim O spoločnosťou Bratislavská

vodárenská spoločnost a. s. ako Kupujécinz

Kópie Užívacích povolení
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Príloha 2

Kápnej zmluvy spojenej so zniluvou o zriadení vecného brernena uzatvorenej inedzi spoločnost‘ou

VODOHQSPODÁRSKE STA VBYMAL4CKY, a.s.. ako Predávajúcim a spoločnost‘ou Bratislavská

vodárenská spoločnost a.s. ako Kupujácini

Vzor Odovzdávacieho protokolu

ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL

(d‘alej len „Protokol“)

ku kúpnej zmluve spojenej so zmluvou o zriadení vecného bremena uzavretej medzi nižšie uvedenými
zmluvnými stranami dňa [.1

(d‘alej len „Zmluva“)

medzi

1.1. VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s., so sídlom Pezinská 1098, 900 01

Malacky, Slovenská republika, IČO: 31 412 114, DIČ: 2020356932, iČ DPH: SK2020356932,

spoločnost‘ zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa,

Vložka č. 1283/B, konajúca prostredníctvom: Ing. Jozef Gallo, predseda predstavenstva

(d‘alej len Predávajúci), a

1.2. Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s., so sídloni Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská

republika, IČO: 35 850 370, DIČ: 2020263432, iČ DPH: SK2020263432, spoločnost‘ zapísaná

v Obchodnorn registri vedenom Okresným súdorn Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3080/B,

konajúca prostredníctvom: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a Ing.

Marián Havel, člen predstavenstva a investičný riaditel‘

(d‘alej len Kupujúci)

(Predávajúci a Knpujúci d‘alej spolu len ako „Zmluvné strany“ a samostatne ako „Zmluvná
strana“)

I. Pred met Protokolu

Kupujúci na základe článku 2. Zrnluvy ku dňu podpísania tohto Protokolu opiávnenými
zástupcami oboch Zrnluvných strán preberá od Predávajúceho nasledujúcu stavbu (Infraštruktúru):

— [•1

(d‘alej spolu len „Infraštruktúra“).

Čerpacia stanica:
Odberné miesto elektrickej energie:
EIC:
Číslo elektromera:
Stav elektromera (kWh):
Zazrnluvnená výška rezervovanej
kapacity
Skutková výška rezervovanej kapacity
(istič)
Priložená zmluva o prístupe do

ÁNO / NIE
distribučnej sústavy (kópia)
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Priložená správa o odbornej prehliadke
ÁNO I NIEa skuške elektrickeho zariadenia

Ině:

Ostatně odovzdané:
Kl‘úče:

2. Kupujúci potvrdzuje, že najneskór ku dňu podpísania tohto Protokolu Predávajúci riadne odovzdal
alebo poskytol Kupujácemu všetky informácie a dokumenty predpokladaně Zmluvou.

3. Predávajúci týmto vyhlasuje, že ku dňu podpisu tohto Protokolu platia všetky vyhlásenia
a ubezpečenia uvedené v článku 5. Zinluvy.

4. Kupujúci týmto vyhlasuje, že ku dňu podpisu tohto Protokolu platia všetky vyhlásenia
a ubezpečenia uvedené v článku 5. Zmluvy.

5. Kupujúci vyhlasuje, že sa s umiestnením a stavom Infraštruktúry dókladne oboznáinil, je mu
zrejmý jej právny a faktický stav a je mu dobre známa aj celá dokumentácia týkajúca sa
Infraštruktúry a v tomto stave ju bez výhrad od Predávajúceho preberá.

6. Prevod zodpovednosti za škodu a zničenie Infraštruktúry prechádza na Kupujúceho podpisom
tohto Protokolu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

II. Spoločné a záverečně ustanovenia

1. Protokol sa vyhotovuje v slovenskom jazyku. V prípade akéhokol‘vek prekladu zo slovenského
jazyka do akéhokoľvek mého jazyka zostáva verzia Protokolu v slovenskom jazyku rozhodujúca.

2. Protokol sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Kupujúci dostane dva (2) rovnopisy Protokolu
a Predávajci dostane dva (2) rovnopisy Protokolu.

3. Protokol ajeho výklad sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, primárne ustanoveniarni
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Protokolu pozorne prečítali,jeho obsahu porozumeli a že tento
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vóI‘u, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi, ktorě k nej pripájajú.

Za Predávaj áceho: Za Kupuj úceho:
V Malackách, dňa E.] V dřia [•]
VODOHOSPODARSKE STAVBY MALACKY, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosf, a.s.

Meno: [.] Meno: Ing. Andrej Vician
Funkcia: [] Funkcia: vedúci prevádzky SS a ČS Senica

Meno: Marcel Kúdela
Funkcia: rnajster prevádzky CS OV Bratislava

Príloha 3

Strana - 33 -/ - 35 -



Kúpnej zmluv)‘ spojenej so zmluvou o zriadení vecného bremenu uzati‘orenej medzi spoločnosťou

VODOHOSPODÁRSKE STA VBY MALACKY, a.s. ako Predávajúcim a spoločnost‘ou Bratislavská

vodárenská spoločnost a.s. ako Kuptýúcim

Geometrický plán

Príloha 2
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Zrn/u vy o uzavretí budúcej kápnej zrn/u vy spojenci s budúcou zrnltivoti o zriadení vecného brernena
rnedzi spoločnosťou VODOHQSPODÁRSKE STA VBY MALACKY, a.s.. ako Budúcini predávajúcirn

a spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnost as. ako Budúcirn kupujúcirn

Vzor Výzvy

Lhlavičko papier Oprávnenej strany]

[Zaviazaná strana]

V [•]‘ dňa [•]

Výzva na uzavretie Kúpnej zmluvy spojenej so zmluvou o zriadení vecného bremena

Vážení,

odvolávame sa na Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zrnluvy spojenej s budúcou zmluvou o zriadení

vecného brernena Č. [.] uzavretú medzi spoločnost‘ou VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY,

as., so sídlom Pezinská 1098, 901 01 Malacky, Slovenská republika, IČO: 31 412 114, ako budicim

predávajúcim a spoločnost‘ou Bratislavská vodárenská spoločnost‘, as., so sídlorn Prešovská 48, 826 46
Bratislava, IČO: 35 850 370 ako budúcim kupujúcim dňa [.1 (d‘alej len Zmluva).

Pojmy s veľkým začiatočným písrnenorn výslovne nedefinované v tomto liste rnajú význam, aký im je
priradený v Zmluve.

Týmto Vám v zmysle článku 2. ods. 2.3. Zrnluvy zasielame Výzvu na uzavretie Kúpnej zmluvy spojenej

50 zinluvou o zriadení vecného brernena, vrátane Návrhu Kúpnej zmluvy na prevod Infraštruktúry

sfinalizovaný v súlade s pravidlarni podl‘a Článku 2. ods. 2.2 Zmluvy.

S pozdravom,

[ ]
[‚;ieno, priezvisko]
[finkcia]
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I PLNOMOCENSTVO 1
Obchodná spoločnosť Bratislavská vodárenská spoloěnost‘, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46
Bratislava, Slovenská republika, ičo: 35 850 370, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka Číslo 3080/B, v mene ktorej konajú spoloěne: JUDr. Peter Olajoš,
predseda predstavenstva a Ing. Emerich šinka, Člen predstavenstva (d‘alej len Společnost‘ alebo
SplnomocniteP),

TÝMTO SPLNOMOCŇUJE:

pána Ing. Emericha šinku
rodné číslc
trvalý pobyt alebo iný pobyt:
štátna príslušnost (ďalej len Splnomocnenec 1)

pána Ing. Miroslava Kollára PhD.
rodné Číslo:
trvalý pobyt
štátna príslušnost‘: (d‘alej len Sptnomocnenec 2)

pána Ing. Ladislava Kizaka
mdné Číslo
trvalý pobyt:
štátna príslušnost‘: (d‘alej len Splnomocnenec 3)

pána Ing. Mariána Havla
‚ rodné číslo:

trvalý pobyt aleboi
štátua príslušnost‘: (d‘alej len Splnomocnenec 4)

(Splnomocnenec 1, Splnomocnenec 2, Splnomocnenec 3 a Splnomocnenec 4 spolu len
Splnomocnenci),

aby, konali v mene Splnomocnitel‘a a spoločne ho zastupovali v akomkol‘vek úkone (ústnom alebo
písomriom) pred:

a) akoukoľvek slovenskou alebo zahraničnou právnickou osobou, fyzickou osobou, združením, osobou
bez právnej subjektivity alebo akoukol‘vek inou tret‘ou osobou, a/alebo

b) akýrnkoľvek slovenským alebo zahraničným orgánom štátnej správy, miestnej samosprávy, verejnej
správy, aialebo

c) akoukol‘vek slovenskou alebo zahraničnou bankou, poist‘ovňou, finančným úradom alebo
akoukoľvek inou fmančnou inštitúciou, poštou, kuriérskou alebo doručovatel‘skou službou, aJalebo

d) akýmkol‘vek slovenským alebo zahraničným obchodnýni registrom, živnostenským registrom,
obchodníkom s cennými papiermi, centrálnym depozitárom cenných papierov, správcom dane,
ministerstvom alebo akýmkol‘vek podobným alebo rovnakým orgánom Európskej únie, alebo

e) akýmkoľvek zamestnancom Splnomocniteľa pri vzniku a zániku pracovných pomerov a dohöd o
prácach vykonávaných mimo pracovného, určovaní mzdy, pracovnej náplne, ukladaní
pracovných úloh, organizovaní, riadení a kontrole práce zamestnancov Splnomocnitel‘a a za
týmto úČelom zadávaní záväzných pokynov.

Splnomocnitel‘ d‘alej splnomocňuje Splnomocnencov, aby:

1) v mene Splnomocniteľa pripravili, vyhotovili, podpísali, dodali a prevzali akúkoľvek zmluvu,
dokument, potvrdcnie, certifikát, podávali akúkol‘vek žiadost‘ a opravný prostriedok a vzdávali
sa ho, aialebo



2) v mene Splnomocnitel‘a sa zúčastnili na akomkoľvek valnom zhromaždení akejkoľvek spoločnosti,

v ktorej má Splnomocniteľ akúkol‘vek majetkovú účast‘, podávali na ňom v mene Splnomocnitel‘a

akekol vek navrhy a hlasovali na aom v mene Splnomocniteľa podl‘a vlastného uvaženia. a/alebo

3) v mene Splnomocniteľa prijímali akékol‘vek rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia akejkoľvek

spoločnosti, v ktorej ma Splnomocnitel akukol‘vek rnajetkovu učast, aJalebo

4) zabezpecovah, uzatvarali alalebo potvrdzovali zmluvne vztahy s akymikol‘vek tretmu osobami,

a/alebo
5) zabezpecovah vsetky prevadzkove a organizačne zaležitosti a podnikateľsku činnost Spoločnosti

Splnomocnenci sú oprávnení na vykonanie akýchkol‘vek úkonov a konaní súvisiacich s vyššie j.
uvedeným, ktoré budú podľa vlastného uváženia považovat‘ za vhodné, a to všetko aj v prípadoch, kedy

je podl‘a právnych predpisov potrebné osobitné plnomocenstvo.

Splnomocnenci sú tiež výslovne oprávneni vykonávat‘ v mene Splnomocnitel‘a všetky právne úkony nutné k výkonu

všetkých vyššie uvedených oprávnenh, predovšetkým sú oprávnení pripravit‘, vyhotovit‘ a podpísať všetky

dokumenty (vrátane notárskych zápisníc), žiadosti, vyjadrenia, oznáinenia, ohlásenia a návrhy, zabezpečit‘

príslušné podania, zúčastňovať sa všetkých rokovaní, podpísat‘ predovšetkým notárske zápisnice nutné k

uskutočneniu vyššie uvedených rozhodnutí, žiadat‘ o všetky potrebné a nutné zápisy, podávať opravné prostriedky

aialebo sa vzdávať práva na ich podanie, prijímat‘ akékoľvek písomnosti a zásielky a vykonať všetky úkon

považované za nutné z dóvodu ochrany záujmov Spoločnosti vo všetkých súdnych, správnych, rozhodcovských a

mých konaniach.

Na záldade tohto plnomocenstva móžn v mene Splnomocniteľa konat‘ vždy aspoň dvaja Splnomocnenci

spoločne.

Toto plnomocenstvoje účinné v období odOl .júla 2021 (vrátane) do 16. júla 2021 (vrátane), s výti imkou jeho skoršieho

odvolania zo strany Spoločnosti alebo skoršej výpovede zo strany Splnomocnencov.

V Bratislave, dňa

‘ritislavsk*‘vodárenská spoločnost‘, a.s.

Jul‘ ‘terOljoš Ing. Emerich Šink

pre ia predstavenstva člen predstavenstva

Sphiomocnenci plnomocenstvo v celom rozsahu prijímajú.

V Bratislave, dňa

hierich Šini Ing. Miroslava Ko11rPhD.

Splriom Splnomoc‘““ ‘

Ágdis1av Kizak ‘
Ing. Marián Havel

Splnomocnenec Splnomocnenec 4



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujern, že: JUDr. Peter Olaioš. dátum narodenia: ‚ rodné čísi pobyt:
‚ ktorého(ej) totožnost‘ som zistil(a) zákonným

sposoDom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: listinu predo mnou vlastnoručne
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 573066/2021.

Bratislava dňa 16.06.2021

Juraj AlfÓldy

(poverený notárom

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Ing. Emerich Šínka, dátum narodenia rodné čis. ‚ pobyt:
- -

i, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným
puuoom: aokiaci totožnosti - občiansky preukaz, Číslo: listinu predo mnou vlastnoručne
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 573067/2021.

Bratislava dňa 16.062021

L ‚iraj AlföIdy
zamestnanec

poverený notárorn

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivost‘
skutočností uvádzaných v listine
( 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)
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OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: En;..; h Šinka, dátum narodenia: ‚ rodné číslo: pobyt:
‚ ktorého(ej) totožnosť sorn zistil(a) zákonným

spáso born: aoKlad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: listinu predo mnou via tnoručne
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 638667/2021.

Bratislava dáa 07072021

ln AlIóldy
zan. _stnanec

poverený notárorn

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTiN E
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujcm, že: Ing. MirosIv Kollár, PhD.. dátuni naroden rodné číslo:
ktorého(ci) totožnost‘ som zistii(a)

zaKolmym spos000rn: doklad totožnosti - ohčiansky preukaz. číslo: listinu predo mnou
\lastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 638668/2021.

Bratislava dfia 07.072021

Ing. Jupaj Altoldy
zaňiestnancc

poverený notárom



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem. že: Ina. Marián Havel. dátum narodenia: rodné číslo pobyt
ktorého(ej) totožnost‘ som zistil(a) zákonným spósobom:

doklad totožnosti - občiansky preukaz. číslo: ‚ listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a).
Poradové čisto knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 638669/202 1.

Bratislava dňa 07.072021

Ing. Jur‘A1ťótdy
zamestnanec

poverený notárom

Lpozornenie:
Notár Iegalizáciou neosvedčue pravdivosť
skutočností uvádzaných v listino
( 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)
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OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Inu. Jozef G211n I4tiirn narodenia: - rodné čísl ‚ poby

‚
ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným

spÓsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: listinu predo mnou vlastnoručne
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 646‘711/2021.

Bratislava dňa 09.07.2021

Mgr. Tatiana Vršanská
notár

Upozornenie:
Notár Iegal izáciou neosvedčuje pravd ivosť
skiitočností uvádzaných v listine

( 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)
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