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KÚPNA ZMLUVA

Č. KP/287/202 1/B VS

medit

GRANI) KOLIBA, s. r. o.

ako Predávajúcim

fl

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.

ako Kt‘pujúeim



Táto KÚPNA ZMLUVA Č. KP/287/2O21IBVS (ďal len Zmluva sa uzatvára podl‘a * 409 a nasl.
zákona č. 5l3/l991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi nasledovnými
zmluvnými stranami v deň uvedený nižšie;

(l) GRAND KOLIBA, s. r. o., so sídtom Révová 7, 811 02 Bratislava. Slovenská republika, IČO:
47530 561, DIČ; 2024037235, iČ DPH; SK2024037235, spoločnosf zapfsaná v Obchodnorn
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 97 192/B, konajúca
prostredníctvom: Ing. Michal Mrník, konateľ a Ing. Martin Valašík, konatel‘ (ďalej len
Predávajúci), a

(2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava.
Slovenská republika, IČO: 35 850 370, DIČ; 2020263432, iČ DPH; SK2020263432, spoločnosf
zapfsaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vložku č.
3080/B, konajúca prostredníctvom: JUDr. Peter Olajoš, predseda predsavenstva a generálny
riaditeF a Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný riaditel‘ (ďalej len Kupujúci),

VZHĽADOM NA TO. ŽE;

(A) Strany uzavreli Budúcu zmluvu, na základe korej sa zaviazali za podmienok v nej uvedených
uzavrief táto Zniluvu,

(B) Predávajúci je výlučným vlastníkom Inímštruktúry a má záujem ju odplatne previesť na
Kupujáceho, a

(C) Knpujúci má zánjem stať sa výlučným vlastníkom Infraštruktúry a zaplutiť za ňu Predávajúcemu
dohodnutá Kápnu cenu,

STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE:

1. DEFiNÍCIE A VÝKLAD

1.1 Definície

V Zmluve majú výrazy s veľkým počiatočným písnienom nasledujúci význam:

Banka znamená ohchodná spoločnosť Tatra banka, as., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, iČo: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Sa, vložka číslo: 71/B.

Budúca zmluva znamená Zmluva o uzavretí budácej kúpnej zmluvy týkajúca sa prevodu
vlastníckeho práva k lnfraštruktúre z Predávajúceho na Kupujúceho. ktorá bola uzatxorená
medzi Predávajácmm a Kupujúcim dňa 20. 03. 2019.

Infraštruktúra znamená Objekt 1, ako je tento pojem definovaný v Budúcej zmluve, tj.
nasledovná infraštruktúru vo výlučnom vlastníctve Predávaúceho, budovaná v rámci stavby
‚„wč Bratislavo Vimohradv vodo ;enz Vtáčnik Jí, Líti lotů staibcC;

SO01 Vodojem Vtáčnik. pozostávajúci z nasledovných objektov:

a) Vodojem 2 x 500 m3, s pódorysnými rozmerru 19,30 x 15,5 m na kóte 2 19,00 m n.
m/224,00 m n. m.,

b) Manipulačná komora; automatická tlaková stanica ATS a čerpacia slanica Čs.

Ú
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Súčast‘ou objektu SO 01 sú v zmysle Stavebného povoienia tieto ďalšie objekty:

Stavebná časť:

(1) objekt SO 02 Oporný múr,

(2) objekt SO 03 Terénne a sadové úpravy,

(3) objekt S004 Oplotenie areálu,

(4) objekt 5005 Výtlačné powubie DN 200 z tvámej Iiatiny v dÍžke 407,24 m

(5) objekt SO 09 NN prípojka,

(6) čast‘ objektu SO 08, ato:

- Kamenina trieda 160, DN 300, dÍžka 22,59 rn, Š 12—Š (Š je šachta pred vodojemorn),

- PE, DN 300, dÍžka 17,32 rn, Š 12— RŠ (zvod dažďových vód — žľabu z vodojemu),

- PVC, DN 200, dÍžka 9,95 rn, Š - Vodojem (prelly) (časť potrubia, nachádzajúca
sa yobjekte vodojemu jez materiálu HDPE),

- PVC, ON 110, dÍžka 10,85 m (odpad), (časť potrubia, nachádzajúca sav objekte
vodojemu je z materiálu HDPE),

- PVC, DN 125, dÍžka 10.1 rn, Š Vodojem (vypúšúinie z vodojemu), (časť potrubia,
nachádzajúca sa v objekte vodojemu jez materiálu HDPE),

Technologická časť:

PS 01 Čerpacia stanica,

PS 02 Elektrotechnologická čast‘ vrátane podobjektov:

PS 02.1 Motorická inštalácia,

PS 02.2 M aR, ASRTP, PS,

PS 02.3 Bezpečnostný prístupový systém (BPS),

PS 02.4 Rádiový prenos.

ktorej vybudovanie a užívanie bob povolené na základe Užívacích povolení.

Pozemky znamenajú pozemky, na ktorých sa nachádza Infraštruktúra, a to nasledovné pozemky:

(a) parcela registra „C“,

1. parcelné číslo 4824/7, o výmere 3902 rn2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie,

2. parcelné číslo 4824/90, o výrnere 2879 m2. druh pozemku zastavaná plocha a
nádvoria,

zapísané na liste vlastníctva Č. 7908 v podielovom spoiuvlastníctve Predávajúceho
a tretích osób — majitel‘ov bytov a nebytových priestorov v projekte GRAND KOLIBA,

(b) parcela registra „C“,

I. parcelné číslo 4841/5,0 výmere 867 rn2, druh pozemku vinjca,

zapísaný na liste vlastnfctva Č. 7303 vo vlastníctve Ing. Peter Paško rod. Paško,
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(c) parcela registra „C“, parcelně číslo 4857/1, o výmere 2265 rn2, druh pozemku ostatná
plocha, zapísaný na liste vlas(níc(va Č. 3605 ve vtastníctve SR — Slovenský pozemkový
fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava,

(d) parcela registra „C“, parcelné číslo 4845/10, o výmere 32 rn2, druh pozemku ostatná
plocha, zapísaný na liste vlastníctva Č. 3864, vo vlastníctve společnosti Západoslovenská
distribučná, as., Culenova 6,81647 Bratislava,

(e) parcela registra „C“, parcelně číslo 4824/35, o výmere 491 rn2, druh pozemku ostatná
plocha, zapísaný na liste vlastníctva Č. 7405 ve vlastníctve Predávajúceho,

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vinohrady, obec Bratislava — rn. č. Nové Mesto. okres
Bratislava III.

Kúpna cena znamená sumu ve výške 970137,54 EUR bez DPH (slovorn:
deväťstosederndesiattisíc stotridsaťsedem eur a páťdesiatštyri eurocentov), stanovenú na základe
dohody Strán a má význarn uvedený v článku 2. ods. 2,2 (Kúpna cena a platebně podmienky)
Zniluvy.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 5 13/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.

Odovzdávací protokol znamená protokol o odovzdaní a prebratí Infraštruktúry, ktorého
neoddelitel‘nou súčasťou sú nasledovné podklady vzt‘ahujúce sa k Infraštruktúre:

(a) geodetické zameranie skutkového stavu Infraštruktúry,

(b) projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia Infraštruktúry,

(c) zápisy o funkčných skúškach Infraštruktúry,

(d) atesty a certifikáty použitého materiálu, záručné listy, návody na obsluhu,

(e) štatistické kódy produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti
(CPA) vydanej Nariadením Európskeho parlamentu aRady č. 451/2008 a priemerná
doba životnosti jednotliníc}i po]ožiek Infraštrnktúry,

(D právoplatné kolaudačně rozhodnutie a rozhodnutie o určení pásma ochrany
Infraštruktúry,

kterého vzor tvorí prílohu 2 Zmluvy.

Oznámenie znamená oznárnenie Predávajúceho Kupujúcernu o skutečných nákladoch na
výstavbu Infraštruktúry obsahujúce ich položkový rozpis samostatne pre každé časť
Infraštruktúry.

Právo tretej osoby znamená s výninkou práva vznikajúceho tretei osobe ze zákona alebo na
základe zákona vzhľadorn 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,
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(d) zabezpečenie podmieneným, nepodmieneným alebo zabezpečovacím prevodom práva,

(e) právo zodpovedajúce vecnému bremenu,

(fl výhradu vlastníckeho práva.

(g) predkupné právo,

(h) obmedzenie vlastníka Infraštruktúry v disponovaní s lnfraštruktúrou, 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 ktoréhokoľvek z nich.

čet Predávajúceho znamená učet Predávajúceho vedený v spoločnosti Tatra banka, as..
IBAN:

Užívacie povolenia znamenajú:

(a) stavebné povolenie určujúce záväzné podnienky rcalizácie výstavby Infraštruktúry Č.
OU-BA-OSZP3-2016/003012/KEN/III-5438, vydané dňa 30. 06. 2016 Okresným
úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
08.08.2016, a

(b) kolaudačné rozhodnutie povol‘ujúce užívanie Infraštruktúry č. OIJ-BA-OSZP3-
2020/023 L 02/GEE/III-688 1, vydané Okresnýrn úradom Bratislava, odborom
slarostlivosti o životné proslredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, dňa II. 09. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosf dňa 13. 10. 2020,
vrátane opravy zrejmej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. OU-BA-OSZP3-
2021/034173-002 zo dňa 28. 01. 2021 arozhodnutia č. OU-BA-OSZP3-2021/079883-
002 Zo dila 14.06.2021 (ďalej aj len „Kolaudačně rozhodnutie“),

ich kópie tvoria prí]ohu I Zrniuvy.

Zádržné predstavuje S % z Kúpnej ceny s DPH určenej podľa článku 2 ods. 2.2. (Kúpna cena
o platobné podniienky) písm. (a) Zmluvy, ktoré je Kupujúci oprávnený zadržaf na Zabezpečenie
práva na riadne a včasné odstránenie vád Infraštruktúry zo strany Predávajúceho počas plynutia
Záručnej doby dohodnutej Stranami v Zmysle článku 2 ods. 2.3 (Záručné doba a zadržanie časti
Kúpnej ceny) písm. (a) v spojení s ods. 2.3. písm. (f) Zmluvy.

1.2 Výklad

PokiaF nieje v Zmluve uvedené inak, akýkol‘vek odkaz v Zmiuve na:

Predávajúceho a Kupujúceho sa bude vykladaf tak, že zahřňa všetkých leh právnych
nástupcov a akékoľvek osoby, na koré Predávajúci alebo Kupujúci postúptl v súlade So
Zmluvou všetky svoje práva vyplývajúce za Zmluvy aleho ich časf a ktoré prijali všetky záväzky
Predávajúceho a]ebo Knpujúceho vyplývajuce za Zmluvy alebo ich časť.

1.3 Menové symboly

EURa euro označujú Zákonná menu Slovenskej republiky.
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1.4 Odkazy

Pokiaľ nic je v Zmiuve uvedené inak, akýkoľvek odkaz v tejto Zmluve na:

(a) všeobecne záväzný právny predpis, zákon alebo právny predpis sa bude vykladať ako
odkaz na zákon alebo všeobecne závazný právnv predpis v ich platnom a účinnom znení,

(b) Zmluvu, akúkoľvek lnů zmluvu alebo dokument sa bude vykladať ako odkaz na tú(o
Zmluvu, ind zmluvu alebo dokument v icb platnom a účinnom znení, a

(c) č]ánok, odsek alebo prílohu sa bude vyk]adať ako odkaz na č]ánok, odsek alebo prílohu
tejto Zmluvy.

1.5 Nadpisy a prulohy

Nadpisy článkov a odsekov slúžia výluČne pre uľahčenie orientácie a pri výklade Zrnluvy sa
nepoužijú. Prítohy Zrnluvy tvoria jej neoddelitel‘nú súčasf.

2. PREDt%ET ZMLUVY

2.1 Prevod vlastníckeho práva

(a) Predmetom Zmluvy je prevod výlučného vlastníckeho práva k Infraštruktúre
z Predávaj úceho na Kupujúceho.

(W Za podmienok uvedených v Zrnluve prevádza Predávajúci lnfraštruktúru do výlučného
víastnícrva Kupujúceho a Kupujúci sa zaväzuje Infraštruktúru prevziať a zaplatit‘ za ňu
Predávajtícemu Kúpnu cenu.

(c) Kupujúci vyhlasuje, že sa s uniiestnením a stavorn Infraštruktúry dókladne oboznárnil, je
mu zrejmý jej právny a faktický stav a je mu dobre známa aj celá dokumentácia týkajúca
sa lnfraštruktúry, ktorú mu Predávajúci predložil v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy.

(d) Strany sa dohodli, že spotu s lnfraštruktúrou neprechádzajú ani sa neprevádzajú na
Kupujúceho podl‘a tejto Zmluvy akékol‘vek peňažné alebo mé záväzky Predávajúceho
voči tre(ím osobám, ktoré vyplývajú alebo súvisia s Infraštruktúrou. Pre odstránenie
pochybností, Kupujúci podpisorn Ztríluvy nepreberá akýkoľvek závžzok Predávajúceho a
ani nepristupuje k akémukol‘vek závazku Predávajúceho voči tretím osobám, pričom za
tieto zostáva zodpovedný sám Predávajúci.

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 (Kúpmz ce/za)
Budúcej zmluvy vo výške 970.137,54 EUR bez DPH (slovom: deväťstosedemdesiattisíc
stotridsaťsedem eur a päfdeszatštyri eurocentov) a pozostáva z nasledovných
jednotlivých častí Kúpnej ceny za jednotlivé Infraštruktúry, a to:

(1) Kúpnej ceny vo výške 599.069,50 EUR (slovom: pM‘stodeväfdesiatdeväťtisíc
šesťdesiatdeväť eura päfdesiat eurocentov) za prevod SO0l Vodojem,

(2) Kúpnej ceny vo výške 72.802,77 EUR (slovom: sedemdesiatdvatisíc osemstodva
eur a sedemdesiatsedem eurocentov) za prevod SO 02 Oporný můr,

(3) Kúpnej ceny vo výške 28.873,64 EUR (slovom: dvadsaťosemtisíc
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osenistosedemdesiattri eur a šesťdesiatštyri eurocentov) za prevod SO 03 Sadové
úpravy,

(4) Kúpnej ceny vo výške 5.23896 EUR (siovotn; päťtisíc dvestctridsat‘osem eur
a deväťdesatšesť eurocentov) za prevod SO 04 Oplotenie,

(5) Kúpnej ceny vo výške 91.417,63 EUR (slovom: deväfdesiatjedentisíc
štyristosedenmásť eur a šesťdesiattri eurocentov) za prevod SO 05 Výtlačné
potrubie,

(6) Kúpnej ceny vo výške 26.673,02 EUR (slovorn: dvadsaťšesťtisíc
šesťstosedemdesiattri eur a dva eurocenty) za prevod SO 08 Jednotná kanalizácia,

(7) Kúpnej ceny vo výške 8.307,52 EUR (slovorn: oserntisíc tristosedem eur
a páťdesiatdva eurocentov) za prevod SO 09 NN prípojka,

(8) Kúpnej ceny vo výške 84.594,17 EUR (slovorn: osemdesiatštyritisíc
päťstodeväťdesiatštyri eur a sedemnásť eurocentov) za prevod objektu 01
Strojnotechnologická časť,

(9) Kúpnej ceny vo výške 53.160,32 EUR (siovom; päťdesiattritisíc stošesťdesiat eur
a tridsafdva eurocentov) za prevod objektu 02 Elektročasť.

Výšku Kúpnej ceny je možné menit‘ len písomnou dohodou oboch Strán. K cene bude
fakturovaná DPH podl‘a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

(b) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na Účet
Predávajúceho v štyroch čas(iach (splátkach) tak, aby úhrada Kúpnej ceny bola rozdelená
na ohdobie niekoľkých kalendárnych rokov odo dňa vyslavenia faktúry, ato nastedovne;

(bl) prvú čast‘ Kúpnej ceny za prevod Infraštruktúry vo výške 407.457,76 EUR (slovom:

štyristosederrnisíc štyristopat‘desiatsedem eur a sederndesiatšest‘ eurocentov),
predstavujúcej 35 9c z Kúpnej ceny s DPH, do ridsiatich (30) dní odo dňa doručenia
faktúry vystavenej Predávajúcirn Kupujúcemu. za predpokladu, že;

(1) Predávajíci vystaví a odole Kupujúcen]u faktúru do pätnásticb (15) dní odo dňa
podpisu Odovzdávucieho protokolu v zmysle článku 3. (Odovzdanie
lnJ}vštruktúry) oprávnenýrni zástupcami oboch Strán, a

(2) doručená faktúra bude obsahovať všetky nátežitosti daňového dokladu v zmysle
platných všeobecne závázných právnych predpisov, najmä v zmysle zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršfch predpisov (ďalej len
Zákon o DPH) vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy
dodaných tovarov a služieb v zrnys]e ustanovení 74 ods. 1 písm. f) tohto zákona
ajej prílohou bude Odovzdávací protokol, ato bezhotovostným prevodom na Účet
Predávajáceho,

(b2) druhú časf Kúpnej ceny za prevod Infraštrukrúry vo výške 349.249,52 EUR (slovoin;
tristoštyridsaťdevät‘tisíc dvestoštyridsat‘deväf eur a pät‘desiatdva eurocentov),
predstavujúcej 30 % z Kúpnej ceny s DPH, do 3]. 07. 2022,
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(b3) tretiu časf Kúpnej ceny za prevod lnfraštruktúry vo výške 349.249,52 EUR (s]ovoni:
tristoštyridsaťdeväftisíc dvestoštyridsaťdeväť eur a pät‘desiatdva eurocentov),
predstavujúcej 30% z Kúpnej ceny s DPH, do 31. 07. 2023,

(b4) štvrtú časf Kúpnej ceny, predstavujúcu Zádržné, vo výške 58.208,25 EUR (slovom:
päťdesiatosemtisíc dvestoosem eur a dvadsaťpäť eurocentov) do tridsiatich (30) dní
od doručenia Žiadosti pre uvoľnene Zádržného podľa odseku 2.3 (Zánjčná (loba
o zadržanie časti Kúpnej ceny) písm. (h) tohto článku Zmlnvy, a to bezhotovostným
prevodom na Účet Predávajúceho.

(c) V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podl‘a písmena (bl) bod (2)
tohto odseku 2.2 (Kúpna ce;ia a p/atobné podmienky) Zmluvy, je Kupujúci oprávnený
vrátiťju Predávajúcemu na prepracovanie alebo doplnenie, čím sa zastaví plynutie lehoty
splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry do
podatel‘ne v sídle Kupujáceho.

(d) Za dal zaplatenia ktorejkol‘vek časti Kúpncj ceny sa považuje dal pripísania tejto časti
Kúpnej ceny na Účet Predávajúceho.

(e) Pre vylúčenie pochybností, nesplnenie podmienok podVa písmena (bl) bod (2) tohto
odseku 2.2 (Kúpna cena a pIatubzé padni/etiky) Zmluvy vyššie zo strany Predávajúceho
nemá za následok zánik povinnosti Kupujúceho zaplatif prvú časť Kúpnej ceny, ale len
od!oženie splatnosti prvej časti Kúpnej ceny o čas potrebný na opravu (resp. splnenie
podmienok písmena (hl) bod (2) tohto odseku 2.2 Zmluvy zo strany Predávajúceho
a vystavenie novej faktúry Predávajúcim v zmysle písmena (c) vyššie.

2.3. Záručná doba a zadržanie časti Kúpnej ceny

(a) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú alalebo vzniknú na Infraštruktúre
počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v (rvaní dvoch (2)
rokov na technologická časť Infraštruktúry (d‘alej len Záručná doba 1) a piatich (5)
rokov na stavebnú čast‘ Infraštruktúry (d‘alej aj Záručná doba 2) (Záručná doba 1
a Záručná doba 2 ďalej spolu a ako Záručná doba), která začala plynúť odo dňa
odovzdania Infraštruktúry zhotovi(el‘orn Predávajúcemu. Plynutie Záručnej doby je
prerušené v období odo dňa riadneho uplatnenia vady Infraštruktúry až do dňa riadneho
odstránenia vady.

(b) Nároky Kupujúceho z vád Iníraštruktúry zanikajú, ak nic sú písomne uplatnené u
Predávajúceho do uplynutia Záručnej doby. V oznámení — reklamácii je Kupujúci
povinný uviesť podrobnosti reklainovanej vady.

(c) Predávajúcije povinný odstrániť Kupujúcim riadne reklamovaná vadu Infraštruktúry bez
zbytečného odkladu, najneskör však do dvadsiatich (20) dní od vytknntia vady (pokial‘je
w technicky a technologicky možné, resp. ak sa Strany nedohodnú inak). Vady,
v dósledku kterých hrozí vznik škody alebo v dósledku ktorých je ohrozená fttnkčnosť
aiebo bezpečnosť Infraštruktúry alebo osób alebo majetku alebo jeho časti (tzv.
havarijné vady), je Predávajúci povinný začať odstraňovat‘ ihned‘ a v ich odstraňovaní
pokračovat‘ nepretržite až do ich úplného odstránenia; vadu označená Kupujúcim za
havarijnú vadu je Predávajúci povinný úplne odstrániť najneskór do desiatich (10) dní od
jej vytknutia, pričom je povinný ihned‘, ako mu to bob oznámené (napr. e-maibom),
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vykonal‘ všetky opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších škód alebo na odstránenie mého
nebezpečenstva (napr. vytopenia, požiaru, výbuchu, mrazov, atd‘.) v dósledku vady
alalebo jej následkov a prejavov. Pokiaľ Predávajúci nesplní svoje povinnosti podl‘a
toh(o písmena (c) tohto odseku 2.3. Zmluvy, Ktipujúc je oprávnený zabezpečiť ich
sp]nenie prostredníctvom tretej osoby na náklady a nebezpečenstvo Predávajúceho.

(d) Za účelom odstránenia reklamovanej vady je Kupujúci povinný umožniť Predávajúcemu
alebo ním poverenej osobe prístup k reklamovanej vade (k Infraštruktúre) a poskytnút‘
mu súčinnosť potrebnú na účelné a rýchle odstránenie reklamovanej vady. O dobu
omeškania se splnením týchto povinností sa predlžuje doba určená V zmysle lejte
Zmiuvy na odstránenie príslušnej vady Infraštruktúry reklaniovanej ze strany
Kupujúceho.

(e) Po odstránení reklarnovanej vady sa spíše záznam, v ktorom Strany polvrdia odstránenie
reklamovanej vady. Všetky náklady v súvislosti s odstraňovaním riadne reklamovaných
vád Infraštruktúry počas Záručnej doby znáša Predávajúci.

(fl Strany sa dohodli, že Kupujúci na zabezpečenie práva na riadne a včasné odstránenie
riadne reklamovaných vád Infraštruktúry zo strany Predávajúceho zadrží Zádržné, které
bude Kupujúcim Predávajúcemu uvol‘nené za dohodnutých podinienok po uplynutí
Záručnej doby 2.

(g) Kupujúci je oprávnený použit‘ Zádržné alebo jeho časť na uspokojenie svojich
pohľadávok voči Predávajúceinu, které vzniknú Kupujúcemu v súvislosti s porušením
povinností Predávajúceho riadne a včas odstrániť riadne reklamované vady
Infraštruktúry.

(h) Nárok Predávajúceho na uvol‘nenie Zádržného alebo jeho zostávajúcej časti (ak do
vzniku nároku na uvoľnenie Zádržného Kupujúci použije jeho časf v súlade s písmenom
g) tohto odseku Zmluvy) vznikne Predávajúcemu na základe osobitnej žiadosti, ktorú je
Predávajúci oprávnený doručiť Kupujúcemu po uptynutí Záručnej doby 2 (d‘alej len
Žiadosť pre uvol‘nenie Zádržného); v takom prípade je Kupujúci povinný zaplatiť
Predávajúcemu Zádržné (resp. jeho nepoužitú časť) do 30 (tridsiatich) dní odo dňa
doručeuia Žiadosti pre uvol‘nenie Zádržného Kupujúcemu Predávajúcim.

3. ODO VZDANIE INFRAŠTUKTÚRY

(a) Strany sa dohodli, že Predávajúcí odovzdá Infraštrukkíru Kupujúcemu do štrnástich (14)
pracovných dní odo dila uzatvorenia Zmluvy, ato formou Odovzdávacieho protokolu. Za
Kupujúceho sú oprávnení prevziaf lnfraštruktúru a podpísat‘ Odovzdávací protokol
poverení zamestnanci príslušných divízií Kupujúceho. Kupujúci je oprávnený odmietnuť
podpísať Odevzdávací protokol v prípade

(1) e;istencie vady Infraštruktúry brániacej jej riadne užívanie, a W až do času jej
radneho odstráneuia Predávajúcim, aialebo

(2) nevysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k Pozernkom v zrnysle článku 6.
Budúcej zmluvy, ato až do času ich riadneho vysporiadania.

(b) Vlastnícke právo k Infraštruktúre ako aj zodpovednosť za škodu a nebezpečenstvo
náhodného zničenia Infraštruktúry prechádza na Kupujúceho podpísaním
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Odovzdávacieho protokolu. Kupujúci však potvrdzuje, že v súlade s článkom 3.

(Negatívne zdväzky Budúceho kcipujúceho) ods. 3.3. Budúcej zmluvy sa Kupujúci

zaviazal, že až do uhradena (re(ej časti Kúpnej ceny v zrnysle čLánku 2. (Kúpiza ee;za
fl plarobnépod,nienkv) ods. 2.2. písni. (b3) Zmiuvy:

(1) nepodnikue akékoľvek kroky, ktoré by smerovali k prevodu vlastníckeho práva
k Infraštruktúre z Kupujúceho na tretiu osobu alebo kjej akémukoľvek zaťaženiu
akoukoľvek t‘archou.

(c) Strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku súčinnost‘ na to, aby prevod Infraštrukúry na
Kupujúceho prebehol bezproblémovo a rýchlo v súlade so Zmluvou. V prípade, ak sa
vyskytriú akékoľvek problémy, Strany Sa zaväzujú spolupracovať v maxirnálnorn
možnom rozsahu na ich odstránení, resp. vyriešení. tak aby sa dosiahol účel tejto
Zmlu vy.

(d) Kupujúci sa zaväzuje Infraštruktúru od Predávajúceho v Iehote vopred dohodnutej medzi
Stranami prevziať a poskytnút‘ všetku sůčinnosť potrebnú na jej prevzatie a na spísanie
a podpísanie Odovzdávacieho protokolu.

4. VYHLÁSENIA A UBEZPEČENIA

4.1 Vyhlásenia a ubezpečeuia Predávajúcelio

Predávajúci vyhlasuje skutočnosti a ubezpečuje Kupujúceho, že:

(a) právny a technický stav Infraštruktúry je v súlade s Kolaudačným rozhodnutfm
a projektovou dokumentáciou vrátane jej prípadných dodatočných zmien odsúhlasenýcb
Zo strany Kupujúceho a Infraštruktúra je v riadnom a prevádzkyschopnom stave v súlade
s platnými technickými (ENISTN) normanu a všeobecne záváznými právnymi
predpismi,

(b) je osobou oprávnenou p]atne uzatvorif Zmluvn, uplatiiovaf svoje práva a plnit‘ svoje

závázky vyplývajúce Zo Zniiuvy,

(c) má vyrovnané všetky splatné závázky spojené s výstavbou a údržbou Infraštriiktúry

alebo preukázatel‘ne uskutočnil právne kroky smerujúce k spochybneniu uplatnených

nárokov tretích strán v súvislosti s výstavbou a údržbou Infraštruktúry,

(d) uzatvorenie Zmluvv Predávajúcim ani plnenie jeho závžzkov Z nej vyplývajúcich nebude
mať za následok porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu, rozhodnutia orgánu

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

(e) je jedinýma výlučným vlastníkom Infraštruktúry,

(fl má k Infraštruktúre riadny a plalný titul nadobudnutia vlastníckeho práva aje spósobilý

a oprávnený ju predaf Kupujúceniu,

(g) Predávajúci nemá vedomosť o toni, že by bol ako dlžník alebo povinný účastníkoni
konkurzného ani exekučného konania, reštrukturalizačného konania, konania o výkon
súdneho, rozhodcovského alebo správneho rozhodnutia a ani si nic je vedomý
skutočností, pre ktoré by niektoré z uvedených konaní hrozilo (a neboli mu doručené

akékol‘vek podklady alebo podania, ktoré by vyvracali čokol‘vek z uvedeného a zároveň
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Predávajúci nič z vyššie uvedeného sám neinicioval) a ani nemá vedomosť, že by hrozilo
konanie o určenie vlastníckeho práva alebo exekučné konanie týkajúce sa Infraštruktúry,

(h) nemá vedomosť o eXistenci akéhokoľvek úradného rozhodnutia (či už také, ktoré
nadobudli právoplatnosť, alebo ktoré by mohli nadohudnúť právoplatnosť v budúcnosti).
ani o tom, že začalo alebo hrozí začatie konania, ktoré by mohli viesť k vydaniu takého
rozhodnutia, které by mohlo (i) viesť k odííatíu vlastníckeho práva Kupujúceho
k lnfraštruktúre. (ii) viesť ku vzniku akéhokoVvek Práva tretích osób k ]nfraštmktúre,
alebo (iii) obmedziť oprávnenie Kupujúceho nakladat‘ s Infraštruktúrou alebo (iv) z
ktorého by pre Kupujúceho mohla vyplynúť povinnost‘ vynaložit‘ také finančné či mé
prostí iedky v sťivislosti s vlastníctvom Infraštruktúry, ktoté by bolí nad rámec
prostnedkov, ktové je Kupujci bežne povinný vynakladať v súvislosti s vlastníctvoin
obdobnej infraštrnktúry,

(i) na lnfraštruktúre nespočívajú zjavné vady a táto nic je zat‘ažená akýmkoFvek Právom
tvetej osoby,

(j) 50 žiadnou treťou osobou neuzatvoril zmluvu, ktorou by Infraštruktúru (i) predal, (ii)
daroval, (iii) zaiuenil, (iv) vložil ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo
do majetku subjektu, ktorý nieje právnickou osobou, alebo (v) inak scudzil,

(k) nemá vedomosť o tom, že by lnfraštruktúra bola zaťažená akoukol‘vek environmentálnou
záťažou nad štandard pre danú lokalitu a daný čas,

(J) ve vzt‘ahu k Infraštruktúre neeXistujú akékol‘vek nedoplatky daní alebo mých úradných
dávok,

(m) je pripiavený a schopný riadne a včas splníť všetky svoje záväzky zo Zmluvy,

(n) ku dáu uzavretia Zrnluvy nic je v kríze ani v úpadku a ani mu úpadok nehrozí,

pričom Kupujúci potvrdzuje, že za porušenie vyššie uvedených vyhlásení Predávajúceho
sa nepovažuje (i) existencia, zriadenie alebo vznik záložného práva k lnfraštruktúre aleho
jej časti v prospech Banky za predpokladu, že Predávajúci najneskór do uzavretia
Zmluvy doručil Kupujúcemu písomné vyhlásenie Banky, v ktorom sa Banka zaviazala,
že sa vzdáva tohto záložného práva k Infraštruktúre ani (Ii) zriadenie a eXistencia
združenia súkromných investorov vlastniacich pozemky v ]okalite ..Viáčnik“, kterého
vznik bol Predávajúci v zmysle dohody s Kupujúcirn oprávnený iniciovať a v spolupráci
s ktorým bol Predávajúci oprávnený realizovať výstavbu Infraštruktúry ani
(iii) vybudovanie akýchkoľvek prípojok k Infraštmktúre, na základe ktorých sa
akýkol‘vek tretí subjekt se súhlasom Predávajúceho napojí alebo napojil na lnfraštruktúru
ani samotné napojenie takého tretieho subjektu na Infraštruktúru, ako ani udelenie
súhlasu takému tretiemu subjektu ze strany Predávajúceho na napojenie na
Infraštrnktúru.

Predávajúci týmto vyhlasuje, že všetky vyššie uvedené vyhlásenia a uhezpečenia sú pravdivé
a zavázuje sa Kupujúcemu nahradíť škodu a náklady súvisiace s uplatuením nároku na náhradu
škody, ktoré Kupujúcemu vzniknú v príčinnej súvislosti s nepravdivosťou uvedených vyhlásení
a ubezpečení Predávajúceho v Zmluve.
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4.2 Vyhlásenia a ubezpečenia Kupujúceho

Kupujúci vyhlasuje skutočnosti a ubezpečuje Predávajúceho, že:

a) je osobou oprávnenou platne uzatvoriť Zmluvu, uplatňovať svoje právu a piniť svoje
závázky vyplývajúce Zo Zrnluvy,

(b) uzatvorenie Zmluvy Kupujúcim ani plnenie jeho záväzkov znej vyplývajúcich nebude
mať za následok porušenie všeobecne závázného právneho predpisu, rozhodnutia orgánu
verejnej správy, jeho vnútorného předpisu a ani zrnlúv, ktorými je viazaný. a

(c) poskytne nevyhnutnú súčinnosť v súvislosti s odovzdaním Infraštruktúry Predávajúcim
Kupujúcemu,

(d) je připravený a schopný riadne a včas splniť všetky svoje závázky zo Zmluvy,

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

Kupujúci týmto vyhlasuje, že všetky vyššie uvedené vyhlásenia a ubezpečenia sú pravdivé
a zavázuje sa Predávajúcemu nahradil‘ škodu a náklady súvisiace s uplatnením nároku na
náhradu škody, ktoré Predávajúcemu vzniknú v príčinnej súvislosti s nepravdivosťou uvedených
vyhlásení a ubezpečení Kupujúceho v Zmluve.

4.3 Pravdivosť vylilásení

Strany sú si vedomé skutočnosti, že uzatvorili Zmluvu v dóvere v tieto vyhlásenia a ubezpečenia
a že by Zmluvu v případe nepravdivosti, nepřesnosti, neúplnosti alebo zavádzajúceho charakÉeru
týchw vyblásení a ubezpečení neuzatvorili.

5. PLATNOSt A ÚČINNOSt ZMLIJVY

5.1 Piatnosť a účinnosť Zmluvy

(a) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
Strán s výnimkou případu, aR je na nadobudnutie jej účinnosti potřebné zverejnenie
v zmysle příslušných právnych predpisov; v případe potřeby zverejnenia tejto Zmluvy
nadobúda táto účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s příslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričorn také zverejnenie je povinný
zabezpečit‘ Kupuj úci.

(b) Strany sa dohodli, že Zmluvti nieje možné ukončiť výpoved‘ou ani odstúpiť od Zmluvy
z mých ako zákonných dóvodov alebo z mých dóvodov, ako sú uvedené v tejto Zmtuve.

5.2 Odstúpenie od Zrnluvy

(a) Predávajúci je oprávnený od Zmiuvy odstúpiť (pričom podpisy na takom odstúpení
musia byť notářsky osvedčené) zo zákonných dóvodov alebo ak:

(1) ktorékoľvek z vyhlásení a ubezpečení Kupujúceho uvedených v článku 4 ods.
4.2 (Vyhlásenia a ubezpečeřzia Kzipzýúceho) Zmluvy sa ukáže nepravdivé,
neúplné, skreslené, alebo zavádzajúce a Kupujúci vadu neodstráni ani v lehote
dodatočných šesfdesiatich (60) dní od prijatia pfsomnej výzvy Predávajúceho
prcsne špecifikujúcej vadu, alebo
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(2) Kupujúci neuhradí Predávajúcemu Kúpnu cenu riadne a v iehote stanovenej
v článku 2. ods. 2.2 (Kápnu cena u piatobné podnzienkv) Zmluvy a Kupujúci
Kúpnu cenu neuhradí ani v lehote dodatočných dvadsiatich (20) dní od prijatia
písonrnej vzvy Predávajúcebo.

(b) Kupujúci je oprávnený od Zmiuvy odstúpiť (pričom podpisy na takoni odstúpení musia
byť notársky osvedčené) zo zákonných dóvodov alebo ak ktorékoľvek z vyhlásení
a ubezpečení Predávajúceho uvedených v článku 4. ods. 4.1 (Vyhlósenřa a ubezpečen/u
Predávajáceho) Zmluvy sa ukáže nepravdivé, neúplné, skreslené alebo zavádzajúce a
Predávajúci vadu neodstráni ani v lehote dodatočných šest‘desiatich (60) dní od prijatia
písomnej výzvy Kupujúceho presne špecifikujúcej vadu.

(c) Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného oznámena
o odstúpení, v ktorom musí byť jednoznačne uvedený dóvod odstúpenia vyplývajúci zo
Zmiuvy, Strane powšujúcej túto Zmluvu, ato s účinkami ex nunc.

5.3 Náhrada škody

Odstúpenírn od Zmtuvy nezaniká nárok Strauy na náhradu škody, ktorá bob spósobeuá druhou
Stranou porušením jej povinností zo Zmluvy a ani nárok Strany na zaplatenie zmluvnej pokuty
podľa Zmluvy.

5.4 Vrátenie plnení strán

V prípade, ak ktorákol‘vek Strana od Zmluvy odstúpi, Predávajúci sa zaväzuje vrátíť
Kupujúcemu Kúpnu cenu (ak už bola prijatá Predávajúcirn) a Kupujúci sa 2aväzuje vrátit‘
Predávajúcernu ínfraštruktúru (ak už bol podpísaný Odovzdávací protokot) najneskór do
desiatich (10) pracovných dní od doručenia oznámenia o odsupení od Zmiuvy druhej zrnluvnej
Strane.

5.5 Sankcie

(a) V prípade, ak ktorékoFvek Z vyhlásení a ubezpečení Kupujúceho uvedených v článku
4. ods. 4.2 (Vyhlásenia u ubezpečen/a Kupujáceho) Zmluvy sa ukáže nepravdivé,
neúplné, skreslené alebo zavádzajúce a Kupujúci vadu neodstráni ani v lehote
dodatočných šest‘desiatich (60) dní od prijatia písomnej výzvy Predávajúceho,
Predávajúci je oprávnený uplatníť si u Kupujúceho nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 2.000 EUR (slovom: dvetisíc eur), za každé takéto nepravdivé alebo porušené
vyhlásenie alebo ubezpečenie, pričom Kupujúci sa zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť do
tridiatich (30) dní odo dila doručenia písomnej výzvy Predávajúceho Kupujúceinu na jej
zapiatenie.

(b) V prípade, ak Kupujúci neuhradí Predávajúceinu Kúpnu cenu riadne a v lehote
stanovenej v článku 2. ods. 2.2 (Kápnu ceiza u plarobné podnzienkr) Zmluvy a Kupujúci
Kúpnu cenu neuhradí ani v lehote dodatočných dvadstatich (20) dní od prijata písomnej
výzvy Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený uplatniť si u Kupujúceho úrok z
omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s uhradením Kúpnej
ceny.

(c) V prípade, ak ktorékol‘vek z vyhlásení a ubezpečení Predávajúceho uvedených v odseku
4.1 (Vyhlásenia u ubezpečen/a Predávajáceho) Zmluvy sa ukáže nepravdivé, neúplné,
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skreslené, a]ebo zavádzajúce a Predávajúci vadu neodstráni ani v Iehote dodatočných
šesťdesiatich (60) dní od prijatia písomnej výzvy Kupujúceho presne špecifikujúcej
vadu, Kupujúci je oprávnený uplatniť si u Predávajúceho nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 2.000 EUR (slovorn: dvetisíc eur), za každé takéto nepravdivé alebo
porušené vyhlásenie alebo ubezpečene, pričom Predávajúci sa zavázuje zmluvnú pokutu
zaplatiť do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia písoinnej výzvy Kupujúceho
Predávajúcemu najej zaplatenie.

(d) V prípade vzniku nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nic je dotknutý nárok prís]ušnej
Strany na náhradu škody, ato vo výške prevyšujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu.

6. ZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN

(a) Strany podpisorn tejto Zmluvy konštatujú, že ku dňu jej podpisu nie sú zo strany
Predávajúceho majetkovo-právne vysporiadané vzt‘ahy ku všetkým Pozemkom, na
kwrých sa Infraštruktúra skutočne nacliádza, a to k Pozernkom, špecifikovaným v článku
1. ods. 1.1. (Definície) písm. (c) a(d) Znluvy.

(b) Za účelorn majetkovo-právneho vysporiadania vzťaliov ku všetkýrn pozemkom,
dotknutým Objektom I, Objektom 2, Objektom 3 a Objektom 4, formou zriadenia
vecného bremeua v prospech Kupujúceho, Strany súčasne s touto Zrnluvou pristúpi]i aj
k uzatvoreniu Dodatku č. I k Budúcej zmluve, predmetom ktorého je okrem mého aj
závázok Predávajúceho na svoje náklady zriadiť resp. zabezpečíť zriadenie vecného
bremena v prospech Kupujúceho spósoborn a za podmienok, špecifikovaných v novom
článku 6. (Z;iade;zíe ecných b,-enzien) Budúcej ztutuvy v znení jej Dodatku č. 1.

7. DÓVERNOSt

7.1 Důvernosť

(a) Každá zo Strán sa zavázuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy, ako i po jej
ukončení bez predchádzajúceho súNasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani
neoznárni akejkol‘vek tretej osobe, s výnimkou svojich splnornocnených zástupcov,
právnikov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku prístušnej Strany, materskej
spoločnosti, dcérskej spoločnosti atebo spoločnosti, ktorá ovtáda materskú spoločnosť,
alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho a]ebo regulačného orgánu,
alebo mého orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zm]uvne,
akékoľvek dóverné informácie, o ktorých sa dozvedea v súvislosti s plnením Zmluvy, a
že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo mé informácie, ktoré prípadne
získa. aleho ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany. a to vrátane informácií
týkajúcich sa podnikatel‘skej činnosti alebo mých záležitostí dľuhej Strany.

(h) Okrem vyššie uvedeného, ktorákoUvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

(1) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo mého konania, ktorého je
účastníkom, a ktoré sa vedme v súvislosti so Zmluvou,

(2) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadne spracovávanie dát,
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(3) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy. ato v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zrnluvy, a

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

(c) Každá zo Strán vynaloží všetko potrebné úsjlie, aby zabránila neoprávnenému
zverejneniu alebo úniku akýchkoľvek dóverných informácií o vyššie uvedených
záležitostiach tretím osobám.

8. DORUČOVANIE PISOMNOSTÍ

8.1 Doručovanie písornností

(a) Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy, ak hudú urobené v písomnej forme, budú
doručené osobne, kuriéroni, faxorn alebo doporučenou poštou.

(b) Takéto pfsornné oznámenia. žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovat‘ za
doručené:

(1) momentoin odovzdania adresátovi alebo momentotn odmietnutia prevzatia zo

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

(2) uplynutím piateho (5.) kalendárneho dňa od ich riadneho odoslania na kontaktně

miesta dohodnuté v zrnysle písm. (d) tohto odseku 8.1 (Doničovwue písomností)

Zrniuvy (v prípade doručovania doporučenou poštou) bez ohl‘adu na to, či ich
adresát prevzal, ato aj vedy, ak sa adresát o ich obsahu nedozvedel, alebo

(3) mornentom, kedy faxový prístroj odosielatel‘a vytlačil porvrdenie o odoslaní
celej správy na faxové číslo príjemcu (v prípade doručovania faxom).

(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 delt

(d) Písomné oznárnenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť druhej Strane doručené, ako
i má komunikácia v zmysle Zrnluvy budú, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane ině
kontaktně údaje písomriým oznámením minimálne pätnásť (15) ka]endárnych dní
vopred, takejto Strane doručované na nasledovné kon[aktné niiesta:

Predávajúci: GRAND KOLIBA, s. r. o.

adresa: Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

dorúk:

tel.:

e-mail:

Kupujúei: Bratislavská vodárenská spoločnosť, as.

adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava, Slovenská republika

dorúk:
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tel.:

e-mail:

(e) Oznámenia, žiadosti a dokumenty, doručované podľa Zmluvy hudtí vyhotovené
v stovenskom jazyku.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Jazyk a rovnopisy

(a) Zrnluva sa vyhotovuje v s]ovenskom jazyku. V prípade akéhokoľvek prekladu zo
slovenského jazyka do akéhokoľvek mého jazyka zostáva verzia Zmluvy v slovenskom
jazyku rozhoduj úca.

(b) Ztnluva sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch. Kupujúci dostane dva (2) rovnopisy
a všetky zvyšné rovnopisy (vrátane dvoch (2) rovnopisov určených na účely
katatrálneho konania) dostane Predávajúci.

9.2 Dodatky a postupitel‘nost‘

(a) Zmluva sa mčže v akomkoľvek rozsahu nieniť výlučne na základe písomných dodatkov
k nej podpísaných oprávnenýrni zástupcami oboch Strán.

(b) Strany majú právo postúpitYpreviest‘ svoje právaipohľadávky/záväzky vyplývajúce zo
Zrnluvy na tretiu osobu výlučne so súhlasom druhej Strany.

9.3 Rozhodné právo a oddelitel‘nosť

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

(b) V prípade rozporu medii ustanoveniami Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami
všeobecne záväzných právnych predpisov, platia ustanovenia Zmluvy.

(c) Ak je, alebo sa stane niekwré z ustanovení Zmluvy v akomkoľvek ohl‘ade protiprávnym,
neplatným aleho nevykonatel‘ným, nebude tým dotknutá ani oslabená zákonnosť,
platnosť či vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení Zniluvy, okrem prípadov, ak je
z dóvodu döležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takého neplatného
uslanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemĎže byť oddelené od ostatných príslušných
ustanovení. Strany Sa zavžzujú zabezpečif uskutočnenie všetkých krokov, ktoré budú
potrebné na to, aby bob dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktoré neplatné
ustanovenie tejto Zrnluvy v súlade s príslušným právnyrn predpisom nahradí.

9.4 Riešenie Sporov

(a) Akékoľvek Spory bude riešiť príslušný slovenský súd.

(b) Strany potvrdzujú a súhlasia, že príslušný slovenský súd je najvhodnejší a najvýhodnejší
na riešenie Sporov a zaväzujú sa nespochybniť jeho právomoc.

9.5 Dodatočné ubezpečenie

Každá strana potvrcbzuje druhej Strane, že:
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(a) konzultovala alebo mala možnosť konzultovat‘ obsah, význam a důsledky každého

ustanovenia Zmluvy, vrátane svojich účrovný‘ch a právnych poradcov, ktorých
považovala za vhodných, a

(b) uzatvorila Zmluvu s plným pochopením jej podmienok a že ktorákoľvek Strana v rámci
rokovaní o Zmluve ani pri jej uzatvorení neprevzala na seba akýkol‘vek fiduciárny ani
iný implicitný záväzok navzájom, ani voči tretej osobe.

9.6 Záverečné vyhlásenie

Strany vyh]asujů, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vóľu, bez akýchkol‘vek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnýnii
podpisrni, ktoré k nej pripájajú.

9.7 Ochrana osobných údajov

„Osobně údaje“ znamenajú akékoľvek inforrnácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikowaeľnej fyzickej osoby, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačně
číslo, lokalizačně údaje, online identifikáÉor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú
špecifické pre fyzickú, fyziologická, genetická, rnentálnu. ekonomická, kultúrnu aleho sociálnu
identitu tejw fyziekej osoby. Polda]‘ jedna Strana zdieľa akékoFvek osobně údaje s druhon
Stranou, táto druhá Strana je povinná tieto osobně údaje spracovat‘ v súlade s príslušnýnii
právnymi predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenia
EÚ Č. 20 16/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (ďalej Jen ‚.ODPR1), zákonmi, nariadeniami, pokynmi a štandardmi. a to vždy
v ich aktuálnom znení. Strana je povinná zabezpečiť, aby boJi vykonané všetky príslušné
preventívne opatrenia na zaislenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu
osobných údajov, Pokial‘ sa osobně údaje jednej Strany sanú dostupnými pre neoprávnená osobu
alebo ich takáto osoba získa, druhá Strana je povinná bezodkladne upovedomiť dotknutú Stranu
o danom neoprávnenom prístupe a postupovať v súčinnosti s dotknutou Stranou pri výkone
akýchkol‘vek opatrení s cieľom zmiernif následky straty alebo neoprávneného prístupu k
osobnýrn údajom. V stanovených prípadoch je Strana povinná vykonať 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 súčasfou
Zmluvy. Toto ustanovenie sa uplatní v prípade, ak sa na Stranu vzt‘ahujú povinnosti v zmyste
GDPR.

(podpis)‘ nas/ediuú na dilšej strazze)
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GRAND KOLIBA, s. r. o. Bratislaysk*vodáreuská spoločnosť, a.s.

ako Predávajúci
11 -11- 2021

akoKunuiud 1 a -11- 2021

ĺ4eb0: Ing. Michal Mrník Meno: JI Iflr Peter Olajoš

Funkcia: konateľ Fuokcia:Jiredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Meno: Ing. fvlartin Va]ašík Meno: Ing. Marián Havel

Funkcia: konatel‘ Fkinkcia: čten predstavenstva a investičný riaditel‘

ti
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Pruloha I

KápneJ znzliivy medzi spoIočtzostu GRAND KOLiBA, s. r. o. a/w Predá‘ajiĺcitn fl spoločnostbu

Bratislavská vodárenská spoločnos( as. ako Kupujúcim

Kópie Užívacích povolení
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OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
Odbor staiostlnosti O žnotne prosti edie

Qddelenie ochrany prirody a bi n3cb zloziek znotneho prosircdn

Tomášikova 46,_S32 05 Bratislava 3 1::

Číslo: OU-BA-OSZP3-2016/003012/KENflJI-5438
‘

4ttit

Bratislava dna: ‚0.06.2016
r!aost
VBvadi‘

- i. _JL..

ROZI{ODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredíe, oddeieriie ochrany prirody

a vybraných zložick životného prostredia, ako orgán štátnej vodnej správy a prísluný

špeciálny stavebný úrad podľa * 61 zákona NR SR Č. 364/2004 Z. z. o vodách ao zmene

zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o pries(upkoch v inen iieskorších predpísov (d‘alej ‚vodný

zákon“) v spojení s 5 5 zákona NR SR Č. 525/ 2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti

o životné prostredic a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/20t3 Z. z. o

organizácii rniestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni

neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami 546,547 zákona č. 7 1/1967 Zb. o sprúvnoin

konaní v zncní neskorších predpisov (ďalej len ‚správny poriadok“) vydáva stavebníkovi

BVS, a.s., IČO 35850 370, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

p O %‘ O I e n I e

podia 5 26 zákona ods. I zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) a 5 66 zákona Č. 50/1 976

Zb. o úzcirinoin plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších

predpisov na uskutočncnic stavby: Stavebné obiekty „So 01 Vodojem 2 v 500 rn3,

S002 Oporný můr, SO 03 Terénne asadové úpravy, SO 03 Opiotenie areňlLJ,

SO 05 Výtlačné potrubie, SO 06 Zásobné potrubie JI. ti. pásmo, SO 07 Zásobné potrubie

III. ti. pásmo, So 08 Jednolitá kanalizáeia SO 09 NN prípojka“. Prevádzkové súborv -

„PS 01 Ccrpacia staiiica, PS 02 Eiektrotochnologická časť, PS 02.1 Motorická inštatácia,

PS 02.2 M a R, ASRTP, PS 02.3 Bezečnostný prístupový systém, PS 02.4 Rádiový

prcnos‘, ktoré sú súčasťou stavby: „MC Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik 11.,

Uniová stavba“, napozenikocli parc. Č. 4854/4, 4859/1, 4858, 4845/1, 4824/4, 4824/3, 4844,

4843, 4812, 4841/5, 4832, 4829, 1828, 4857/l, 1790$, 17900/1, k. ú. Vinohrady,

NIČ Bratislava Nové Mesto. Projektovú dokuiucnláciu vypracoval I IYDRO — Ing. Št.21‘an

Hromada, 3687*A#2.2, v termíne 05/2015.

Učcl stavby
Zásohovanic pitnou vodou a čiastočnc odkanalizovanie územia, ktoré sa nachádza

v severnej časti NIC Bratislava - Nové Mesto nad železničnou traCou Bratislava — Zuba od

Koliby po Peknú cestu. Zámerom stavby je rozšírenie eXistujúcej akurnuiácie pitnei vody

a poiruhnú sieť rozvodov prc II. tlakové, resp. 111. tlakové pásmo.

ide o vybudovariie nového vodojemu Vtáčnik II., vráraiie zásobovania pitnou vodou

cez novú automaticků tlaková stanicu navrhovaných objektov v III. tlakovom púsme,

vybudovanie výtlačného potrubia do navrhovaného vodojemu a zásobných potrubi

pripraoanyi1 ie.p vyb..doaiyn nQek‘orn v ranKA upra\ sa V e\lsu ucorn vodojen e



Ĺ \) bud‘e nová čcipaeia stauica pre zásobovanic II. tlakového, resp. II L tlakového pásma clo
navrhovaného vodojemu. Vybudovaniejednotnej kanalizačnej siete na odvedenie odpadových
véd vypúťanýcli z vodojemu, napojenie splaškovej kanaHzácic z územia stavby ‚Obytný
sůhor Vtáčnik‘ do eXistujúcej stoky.

Stavba sa povol‘ujc v tomto rozsahu:
Stavebné objekty:

SO 01 Vodojem Vtáčnik
- vodojem 2 x 500 rn3, na kótc 219,00 ni n.ni1224,00 nin. ni.
— nianipulačná komora:

— automatická tlaková stanica ATS
-. čerpacÍa s[wiica ČS

• SO 02 Oporný můr
Oporné můry pred vodojemorn Ivona 2 segmenty, ktoré sú ukonččné pred čelnou stenou
rna!upulačnej komory.
- viditeľná výška -- 5.5 rn, v zaWiej časti sa znižuje na 0,2 rn nad chodníkoni.

o S003 Tcrénnc asadové úpravy
‘Ferénne úpravy -- zrealizované po vybudovaní oporných múrov, ktoré bodů zachylávať
obsyp vodojemu.
Sadové úpravy — zatráviiená plocha bude ohraničená vonkajšin oplotcnim a konštrukciou
oporných múrov.

• SO 04 Oplotenie areálu
Celková dlžka ‘

- drčteného panelového oplotenia 42 m
- rámového oploienia oporných niúrov - - II ‚8 ni a 32 mn
- iýška (oboch typov oplotenia) ---2 ni

•

Výtlačné vodovodné potmubie sa napojí na e.xistujúcc vodovodné potruhic DN 200 vo
vodojewe Vtáčnik L aje trasované do navrhovaného vodojemu.

- výtlaČné potrubia DN 200, tváma liatina, dlžka 42290 rn, RN 10

• SO 06 Zásobné potrubie H. tlakové pásmo
Zásobné potrubie sa napojí z maniptdačnej komory navrhovaného vodojemu na cxistujůei
vodovod DN 200.
- zásobné potrubie—DN 200, tvárna iatina.dÍ2t:a263,16 m,PN 10

• SO 07 Zásobné potrubie III. tlakové pásmo
V inartmpulačnej komiiore navrhovaného vodojemu sa zrea1iie ATS pre čerpanie do lil. U.
pásma.

‚

- zásobné potrubie — DN 150, tvárna Hatína, dhžl<a 77,85 rn, PN IQ
- automatická ttaková stanica (ATS)
- hydrant I-IVP

• P Jednotná kaňatizácia
Pm‘edlženíe existujúccj sloky BV-l (sloka ‚tV) k navrhovanému vodojemu. Navrhovaná
Jednotná kanahizácia sa uapojí do eXislujúcej stoky BV-I DN 600 trasovanej v Tupej ulici
v cxistujCtecj šaclite 826,

‚



r ‘

- kanalizačně šachty /12 ks/:
—.‚Šl-Š4“, ‚.Š4A“, „SS-Sil“—- betón C40/50 XA1-XA3-XFI-XF4

priemer poklopu 600 mm

- revimna šachta/i ks!;
betón C40/50 XAI -XA3-XFI -XF4

prienier poklopu 600 mm

• SOO9NN prípoika
Napojenie MN prípojky — káblum v zemi, ktorý bude napojený z DTS rybudovanej

v lokalite Vžáčnik.
— rozvodná sústava — 3PEN str.50Hz 230/400 ViTN—C

Prcvádzkové súborv:
PS 01 Čcrpacia s(anica -

Doprava pitnej vody ccz CS z cxistui,úceho vodojemu (IQ navrhovaného vodojemu. Odher

vody pre čerpadlá je prítokovýrn potrubím DN ISO z eXistujúcej odbočky DN 300 pre

cxistujůcu ATS, ktorá je napojená na hlavně odberzié potrubie vodojemu.

• —2 čerpadiá —jedno pracovně, druhé rczervné

• PS 02 Elektrotcchno1otická čast‘
- PS 02.1 Motorická inštalácia

Vodojem bude napojený z rozvádzača RM.
íntalácia bude urobená Iíenenýnii kňblami Cu,

Qvládaníe clcktrouzávcrov;
-

- niicstne - ručne — z ovládacich skriniek MS,
— dialkovo ručnc — z operátorských PC v CTD (centrálny technologický dispečing).

PS 02.2 Mu R. ASRTP
Komunikáciu s centrálnyrn technoiogickýni dispečingoin BVS Bratislava bude

zabezpečovať procesná stanica — PLC, osadná v RM 1.

- PS 02.3 Bezoečnostný pristupový systém (BPS)

kampaUhilný so súčasnýnl BPS — SBI systémom

— všetky prvky BES — certiflkované na triedu 3 — NI3U

-- poplachová ústredňa RS-U — uniiestnená na prizemí vodojemu, napojená

z rozvádzača RMI

PS 02.4 Rádiový nrenos
Komunikácia medii vodojenom a [echnologick)‘m dispečingon BVS bude mobilnou

ielekornunikačnou sieťou QSM-EDOE.

Komunikácia -- cez router, osLdený v RM1.

jednotná kanalizácia (stoka ..A“)
- ‚kanalizačjié potrubie“:

kamenina, ttieda 160, spojovací systém C. EN 295 DN 300, d!žka 22.27 m

kamenina, tricda 120, spojovací systém C, EN 295 DN 500, dlžka 40,46 ni

kamenina, trieda 95, spojovací systém C, EN 295 DN 600, dlžka 188,80 ni

KOPE. DN 200, dlžka I 1,0 m (pechy)
KOPE, IDN 100, dižka 12,0 rn (vypúšt‘aníe z vodojemu)

- flOPE, DN 100, dlžka 11,0 ni (odpad)



L
Podřu jen Iry povoieui a:

.Stavhi hine realizovaná podľa projektovej dokunientácie. ktorú vypracoval
v termine 05/2015.

2. Bez osobitného povolema tunajšicho úsadu sa stavebník nestuie odchýliť od
schválenej projektovej dokumentácie.

3. Doiržat‘ podniienky vyjadrcnia: Bys, as.. č. 33745/4020/2015/fl, zo dňa 06.10.2013.
4. Dodržať podmicuky vyjadrenia: Stovak. Telekom, a. s., Č. 6611522301, nakol‘ko dójde

do styku so sieťami elektronických komuuikácii spoločnosti Slovak Telekom, as.. zo
di5a 08.10.2015. ‚ -

5. Dodržať podmienky stanoviska: RUVZ BA hlavné mesto, č. IIZF/8035120l4, ato:
.Prolokol z lahoratórneho rozbom vzorky vody, ktotý preukáže, že kvalita vody
z kolaudovanej stavby splňa kritériá NV SR Č. 354/2006 Z. Z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na vodu určcnú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvaHty ‘ody určenej na
Vudskú spotvebu v znení NV SR Č. 496/20W Z. z.“, zo dňa 06.05.2014.

6. Dodtžaf podmienky vyjadrenia: Distribúcia SPP as., č. TDbaJ27Olí2Ol 5/Pr., zo dňa
28.10.2015.

7. Stavba bude realizovaná dodávateľskýtu spásobom, Dodáva!el‘ bude určený
\ýherovýnl konaníin. Stavcbnik oziámi stavebnéiisu úradu doctávatel‘a stavby do 15
dní nd skončenia výberového konania v súlade s62 ods.! písm. d) zákona č. 50/1976
Zh. v metu neskorších predpisov.

8. Sta‘ ba bude ukončená do 24 inesiacov od nadobudnutia právoplatnosti vodoprávnelio
povolenia.

9. Picci iačatítu zenuiýclu prác je stavebník povinný vytýčit‘ a vyznačit‘ polohu
jcstvujúcich iiužitiíerskych sieti (IS).

10. Fn križovani jes(vujúcich sjeti postupovat‘ zváš1‘ opalme. výkop vykonat‘ učne a
zacliovať ochranné pásma všeikych 15. Při styku s ieslvujúeiini podzemnými
vcdcniami je nutné dodržiavať vzdialenosti pcdľa zákona a SIN 73 6005.

II. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa Zákona
Č. 133/2013 Z. z.o stavebných výnobkoch v znení a doplneni niektorých zákonov.

12. Stavebník je povinný na viditel‘nom mieslc pni vstupe na stavcnisko stavbu označit‘
štílkow Stavba povolená“ s týiuito údajmi:

označen[e stavby,
oznaČeniu stavebníka,

— kto sta\‘btt real zuje,
- kto a hedy stavbu povoiil,
— termín začatia a ukonsenia stavby,
- neno stavebného dozoru.

StíLok ponechat‘ na viditclno:u uiieste až do kolaudácic stavby.
I 3. Stavebník je povinný iest‘ o stavebných prácach denník.
14. Póvodea odpadov je povinný naicladat‘ s odpadmi v súlade s 14 zákona č. 79/2015

Z. z. o odpadoch.
15. Odpady, ktoró vzjiiknú pri realizácii stavby budú ihned‘ zo stavby vyvezené. Prepnavu.

úpravu a ztieškodnenie odpadov vykoná osoba oprávnená na 1610 činnost‘.
16. Sk!adovanie odpodov nešit‘ S vylúčenim možnosti ncgatívneho ovpíyvňc.van:a

podzemných a povrchových vód.
17. Fn ýjazdc zo stavcniska zabezpečit‘ čistenie vozicliei a stavebných mecluaniziiinv.
IS. Dokončená stavbu možno užívat‘ le:: na základe koiaudačnél;o rozhodnuuia.

K návrhu na V3 danie kolaudačného nozhodiiutia žiadatel‘ pncdloží všetky doklad)
v\plý\‘ajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto stavebného povolenku a vetky doklady

plývajúce pnnrzu z ustanovení 17 či 18 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou Sa V) konávejú
aektoné ustanovenia stavebného zákona



í%lnjetl(ovopravne viťahy

Stavebník BVS as., Prešovská 48, $26 46 Bratisiava 29, preukázal vlastnicke práo

k [)ozeinkOm evidovauom v registrt C-KN parc. Č. 17908, 17900/1, k. 6. Vinohrady, výpisom

LV Č. 487 - Čiastočný.

Stavebník preukázal vecné breineno k pozemku evidovanoni v reuisri C-KN

parc. Č. 4841/5, ktoréje zapsa:é v LV Č. 7303, vhstnikom pozernkuje

„Vecné bremeno - spočfvajúce v práve vybudovať, prevádzkovať, udržiavat‘ a opravcvať

vodojem a komunikáeie na zaťaženom pozcmku, V práve vstupu, prechodu cliodcov, vjazdu

a prejazdu osobnýini, :idkiadnými a inýnii motorovými a nemotorovými vozidiazni, strojmi

a ;nechaptzmirni na pozeniok reg stra C KN pa edno čsIo 4841/o za učeloni \yuzivanja

vykonávania kontroly, opráv a údržby vodojemu v prospeeh: RVS, a.s., ŠCO 35850 370,

podľa V-10883113 zo dňa 04.06.2013.“

K pozemku evidovanom v regis(ri C-KN parc. č. 4854/4, k. ú. Vinohmdy, výnisom

I. V c 5762 eiisočny Ua«nikom pozemku je G FC Real Estate \‘inohiad srn Sflvebnik

preukdzal Zmluvu o zriadel1í vecných bremien Č. OST/266/2OI3JBVS uzatvorenú medzi t :r -

stavebníkom a GTC Real Estate Vinohrady, s.ro. jr

K pozcmkom evidovanom v re.gistri C-KN parc. č. 4832, 48-42, k. 6. Vinohrady,

výpisoin LV Č. 6119, stavebnfk preukázal indovu o budúcej zmluve o zriadeni vccných

bremien Č. BVB/268/2013/BVS uzatvorenú medzi stavebníkom a ZT, as.

Víasuiíkum pozemku evídovanoni v rcsistri C-KN parc. Č. 482414, 4828, 4829, 4843,

4844, k. 6. Vinohrarly,je podl‘a LV Č. 6119 ZT, as. Spósob využitia pozemku: Pozemok, iia

ktoroni sú kaIy, svahy, rokliny, výmole, Yysoké medzc s krov(m alebo kamenini a mé
plochy, ktorá neposkytujú trvatý úžitok. Pozemok je umiestnený mimo zastavajlého úzeiuia

obce V zrnysle 26 vodncho zkona odst b „Pri povol ovani vyst ivby vodo‘ odnchn

potrubia verejuého vodovodu abbo stokovej siete verejnej kaiializácie mimo zasLavanélio

územia obce orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých leh lioŽnO

uskutočniť a prcvádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenic

odnej sta b) vinikaju nadobudnutim proplatnosti takelioto rozhodnutia K vodncj stavbo

O\ oleiej podia prcdchldzljucej et) možno weiL pasrno nehnu) erejneho \odovodn

O ‘erjnej kanalizacie podIa osobiliieho predpisu ( 19 zaknna e 4-t2/2002 Z z O erejnyeh s
odovodoch a verejnej kanalizácii, v znení icskurších predpisov), ak to vyplýva z podinicnok

územnélio rozhodnutia a jej usnicstnonia a na základe písoninej dohody s vlastnikmi

dotknutých nclmutel‘iicsti.“ Podľa 26 vodného zákona odst. 9: ‚Za obrnedzenie vlastníckeho

práva k pozemku patri ich vlastníkom náhrada podl‘a osobitného predpisu. V sporocli

o nahrndu roi) oduje suci

Vlastnikoin pozemku evidovanom v registri C-KN parc. č. 482413, 4845/l,

k. ú. Vinohrady, je podIa LV Č. 6318 ZT, as. Sp6sob využitia pozemku: Pozemok, na

ktorotn sú skaly, svahy. roktiny, výmole, vysoké nedze s ksovím abbo kalnoni!n a mé
plochy kto e nepo6k) tuju tr aly ueilok Pozeinok je umietneny mino ĺastavlne‘o uzemil

chce V zmyle 26 vodneho zakona odst 8 Prč pool‘ovani \yLab) vodo\odneho

polrubia verejného vodovodu abebo stokovej sjelo verejnej kanalizáeie mimo zastavaného

uiei llcĹ obce org“n Mtnaj vcdnej spravy rozhodne o podn;enkaeh za ik3 ch ch moz o

uskuteuiut s pe‘adzko at ra ecdzom pozemku opta‘1nenia st-n ebnika na uskutočnente

odnei st‘n by vzntkaju nadohudnuli m praoplatnoli taLhoto rozliodnulia K odncj sin be

poXolunLj podIi picdchád/ajl[coj ety možno ureu pasmo ochrany erejncho xodovodu

o verejnej kinaliřácie podl‘n osobitného předpisu (* 19 zákona Č. 412/2002 Z. z. O vei ejných



voclovodoch a verejnej kanal Izáci I, v znení neskoršicli predpisov), ak to vyplýva z podmieiiok

::izemndho wzhodiiutia a jej umiestnetiia a na základe pisonmej dohody s lastníkrni

dotknutých nehnutel‘nosti.‘ Podľa :6 vodného zákona odst. 9: .‚Za obiicdzcnic lastníckelio

páva k potomku patrí ich lastníkoni náhrada podľa osobhného oredpisu. V sporech

o náhradu rozhoduje sOd.‘

Vlaslnikoni pozemku evidovanoui v rgistri C-KN parc. č. 4857/1, 4S58, 4859/i,

L ú. Vuiohrady, je podl‘a LV Č. 3605 — Čiastočný SR — Slovenský pozemkový fond. Spósoh

využitta pozemku: Pozernok, na ktoroni sů skaty, svahy, rokliny, výmole, vysoké mcdze

s Lzrovím alebo kainenirn a ině plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Pozemok je
:iiuiestnený mimo zastaané1io územia obce. V zmysle 26 vodného zákona odst. 8: ‚.Prj

pooVo ant výstavby vodovodného poiwbia verejnélio vodovodu abbo stokovcj slote

veiejncj kanalizácie mimo zastavaiiáho ůzemia obec orgán SiátrLej vodij správy rozhodne

o podmeikaciL za akých ich možno uskutočnif a prcvádzkovať na cudzom pozemku;

oprávneilia savehnka na uskutočueíue vodnej stavby vznikajú nadobudnutitn právoplatnosti

takéhoto rozhodnutia. K vodnej stavbc povolenej podIa predchádzajůeej vety možno určit‘

pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podIa osobitného predpisu

( 19 zákona č. 442‘2002 Z. z. o verejnýc}1 vodovodoch a verejnej kanalizáeii, V

neskoršich prcdpisov). ak to vyplýva z podmicnok územného rozhodnuda ajcj urnicstncnia

nav.ákladc p(soiucej dohody s vlasnHuui dotknutých nelutWeFiosrí.“ PodIa 26 odré!io

zákona odst. 9: „Za obmedzenie ‘lastnickeho práva k pozemku patrí ich vlastníkoin náhrada

podIa osobitného pedpisu. V sporoch o náhradu rozhoduje sOd.“

Všeobecné ustanovenia;

I. Toto stavebné povolenie stráca platnost‘, ak sa so stavbou nezačije do dvoch i-okov odo
dňa kcd‘ nadohudne právoplatnust‘. Cas piatnost stavebného povolcnia niĎže stavebný

úrad predlžit‘ na žiadost‘ na\rhovateFs, ak ju podá v dostatočnej časovej lehoto Lak, aby

o nei bulo právo;latne rozhodntié pred uplynutím platnost stavebného povolenia.
2. Stavebné povoenic je závĹbmá aj ve právrtych riáslupcov účastníkov koania.

3. So stavebnými prňcami možno začat‘ až po nadohudtiat právoplatnosti tohto roehodnutia.

4. ŽiadatcV zr:platil správny poplatok v sune 800,00 EUR platobnýin prika/om podl‘a

zákona č. 145/1995 7.. z. o spiávnych poplatkoch v z!iení ncskoršicli predpisov.

V ko:1,!nf neboli vznesené žiadne oámietky účastnikov konania.

Q tlo V O (I O C fl C

Staveb:ňk BVS as.. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29. v zastúpcni
podal dňa 07.12.20 IS na tunajší úrad

t,uuOsi O vyoanie UtViJiEI_r_.._ ‚iia tia sta ‚u: Stavebné_objekty — ‚‚SO 01 Vodojem

2 x 500 rn3, SO 02 Oporný mÚr, SO 03 Terénne a sadové úpravy, SO 04 Oplotenie
arcálu, SOOS Výtlačné potrubie, SO 06 Zásobné potruhic If. ti. pásmo, SO 07 Zásobné
potruhie lil, ti. pásmo, SO 08 Jednotná hai,alizáeia, SO 09 NN prípojka“. Prevádzkové
súhory - „PS 01 Cerpaeia stanica, PS 02 Elcktrotechnologická čast‘, PS 02.1 ř1olorická

itištaláeia, PS 02.2 M a R, ASRTP, PS 02.3 Bczpečnostný piistupnvý systém,
PS 02.4 Rádiový prenos“, ktoré sú sůčsťott stavby: ‚‚i\IC Bratislava Vinohrady orlojem
\‘táčnik II., Línioá stavba“, na pozemkoch parc. č. 4854/4. 4859/i, 4858. 4845/l, 4824/4,
4824/3. 4844, 4S43, 4842 484)/i, 4832, 4829. 4828, 4857/I. 17908, i7900/l,
k. ú. Vinohrady MC Brattsiava —. Nové Mesto.



Po prcskúmani podartia Iunajši úrad vyzval stavebníka listom Č. OLJ-BA-OSZP3-

2016‘003012/STQ/1iI-vyz. ze dňa 24.02.2016 na dopinenie projektovcj dokunientácie.

Žiadateľ doplnil podanic dňa 12.02.2016. 24.02.2016, 9.04.2016, 26.04.2016. 04.05.2016.

podanie bolu komplclne doplnené dňa 04.05.2016. Dňon‘t podanía ýjadosti bulo začaté

vndopravne konanie.

-

Okrcsný úrad Bratislava. odbor starostbvosti o životné prostredic, oddelcn[e ochrwiy

prirody a vybraných zložíek životného prostred[a oznámil začatic vodoprávncho konaria

hstom Č. OtJBA-OSZP3-2OI 6/00301 2/KEN/III-oni., zo dňa I 705.2016. Počas stanoven

lehoty na vyjadrctiic neboli ze strany účastnikov konania a dotknutých orgánov k

posudzovanej projektovej dokunientácU prc vodoprávne povolenie uplatncné žiadnc

pripomienky.

K projektu stavby sa kladne vyiadrili ticto dotknuté orgány a boli predložené

naslcdovné doklady;

- Projektová dokumentácia puc stavebné povolenie, ktorú vypracoval

‚ v termine 05/2015.

2. Stanovisko k investičnému záineru MČ Bratislava Nové Mesto, č ZPaIJP-I 134ľ

2014/N, ze dňa 23.092014.

3. Uzcmné rozhodnutic MC Bratislava —
Nové Mesto, Č. UKaSP20I4-15J1426JVim-4.

ze dňa 2603.2015.

4. Zňvázné stanovkko MC Bratislava Nové Mcslo v zmysle 120 ti l4Ob stavebného

zákona, č. UKaSP-2015/1398JVim, zo dňa 04.06.2015.
‚

5. Záväzné stanovisko blavného mesta SR Bratislavy R investičnej činnosti, Č. MAGS

0KM 53467/15.341221) ze dňa 27,01,2016.

6. Stanovisko Magistrát IIavného mesta SR Bratislavy, Oddelcnie správy konninikácii,
‘tL i

Č. MÁGS 081(153149/201 5-341220fBňr276, zo dňa 03.1 1.2015.

‘7. Vyjadrcnie SVS, as., č. 35 745/4020/2015/JJ, ze dňa 06.10.2015.

8. Vyjadrenie 13V8, as., č. 483/4020/2016/Ji, zo dňa 11.012016.

9. Zmlttva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sjeti, č. ‚OP - -.

68/[0I0/2OIOBVS,zodňao7.0l,2011.

IQ. Vyjadtnie OU BA, OdbDrstarostlivosi o ZP, Oddelenic ochrany prirody a vybraných

zlnžiek ZP,Č. OIJ-BA-OSZP3-2015/86869/HRB, zo dán 26.11.2015.

II. Súhlas na výrub strornov Rozhodnutie NIČ Bratislava -— Nové Mesto, Č. STAR-
L

1582/2014/AKM,ŽPaUP-174)/2014/AKM,zodňa 16.122014.

12. Stanovisko Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, Č. OU-BA-00P4-

2014/4379?, ze dáti 26;05.20M,

13. Závdzné stanovisko RĹJVZ BA hlavně mesto, Č. IIZP/3035J2014, zo dňa 06.05.2014.

14. Vyjadrcnic Slovak relekuni,a,s,č. 6611522301, zo dňa 08.t0.2015.

IS. Vyjadrenic Distribúcia SPP as., Č. TDbaI27Ol/20l5/Pr,,zodňa2SJO,2015,

16. Odborné stanovisko Tccluiícká inšpekcia, a. s., č. 37/1/2016, w dňa 18.01.2036.

17. Sůltlasné stanovisko OTC Real Esrate Vinohrady, s.r.o., ako vlastníka pozenikov

k wrdcstneniu stavby, zo dňa 02.05.2014.

IS. Zrnluva e budúcej zmluve O zradcni i‘ecných hremíen Č. RVB/268/2013/BVS

uzatvorcná medii szavebnikotn ti Z‘F, as., zo dňa 17.05.2013.

19. 7,niluva o zriadeni vecných breniien Č. OST/266/20 I 3/BVS uzatvorcná mcdzi

stavcbníkorn a OTC Real Fsate Vinohrady, s.r.o., ze dňa 17.05.20 13.

20. Výpis z LV Č. 487 - čiastoČný, LV Č. 3605 čiastočný, LV Č. 5762 Čiastočný.

LV Č. 6119, LV Č. 6318, LV č.7303.

2!. Kópia z katastrálncj mapy.

22. Kópia z katastrálncj mapy so zakreslením vodných siavieb.

23. Splnomocncnic stavcbnškn pre spoloČnosť HYDRO -. Ing. SteFan Hioinacln,

7
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\J rámci koitaniu stavebník pitukázal. že má k pozemku určenčmu na zastavanie
vlastnícke právo a iiié. K žiadosti hola predložená prcdpisaná projektová dokunientácia, kwrá
je vypracovaná oprávneným prnjektantomn a ktorá rešpcktuje všeobecné technická požiadavky
na výstavbu a ochranu životného prostredia.

Orgán štátnej vodnej správy prcskúmal žiadost‘ stavebníka v zmysle prk!ušných
Llstamloveni \‘odfléhO zákona a stavebného zákona a zistit, že uskuločnenĺm stavby mie sú
ohsozené verejné záujmy chránené týmito zákononi a osobitnými predpismi ani neprhueiamte
ohmedzené či obrozené záujmy účastnikov konania.

Na základe vyššie Lvedeného o s prihliadnutím na to. že navrhované riešenie je
žiadateľmi technicky zdóvodnené a podFa preskúmania predlo2enýcl dokladov nic sú
obrozené ani poškoderié vodohospodárske a všeohccné záujmy, rozhodol orgán šLů[nej vodncj
správy tak. akojc uvedené vo výrokovej čas6 tohto rozhodnutia.

o u č e mi i

H Proti mmnuto rozhodmnmtiu možnu podat‘ odvolanie podia 53 a * 54 zákona č. 71/1967
Zh. o sprúvnomn konaní v zneni neskoršíclt predpi sov do IS dní odo dňa jeho doručenia na
Okrený úrad Bratislava, odbar starosziivosti o životné prostcdie, oddelenie ochrany prírody

a vybraných yiožie.k životného prostredia, pracoisko Tontášiková 46, 832 05 Bratislava 3.
Toto ioihodnutie je možné preskúmat‘ súdorn po vyčerpaní riadtiych oprnvnych prostriedkov.

4! Ing. 4acháček
- vedúci odboru

Schválil: lug. Ptmtvick Luttcr
edúci oddeleni

Ro‘.hodnutie Č. OU-BA-OSZP3-2016 0030]2íKBN/l1I-5438, 70 (lňa 30.06.20)6 sa doručuje:

lčatnici konnnia:
L Bys, as.. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29
2. 1-Iiavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne námneslie I, 814 99 Bratislava I
3 *

4. Slovenský novennmvv LOl[u, JJUU.QVcl Ju. OJI I.) Bratislava 1
ji 5. —

6. t1T, as., Tuliovská 15,83006 Bratislava
7. GTC Real Ftate Vinohrady s.r.o., Jarošova I, 831 03 l3ralklava

8



J
Na vcdomie:

8. MC Bratislava Nové Mesto. Junácka 1, 83291 Bratislava 3

9. M igislrát hl. m. SR Bratislava, Primaciúlne námestie 1, 84 99 Bratislava I

IQ. Miiusterstvo obrany SR, Spráa neljiutel‘nosti a výstavby Kutuzovova S 832 47

Bratislava .j

11 Slovak Telekom, as.. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava IS

12. Fechmcká inspekcia a. s., Ttna\ ká cesta 56, 821 O Bratislava

13. Regionálny úrad verejného 7dravolníctva hl. mesta SR Bratislava, RuzinovsLa 6, 820 09

Bratislava 29

14. llasicský a 7áchrazmý útvar hl nieta SR Braüsiavy, Radlinského 6, 811 07 BraUsa\a I

IS. Lápadoslovenské distribučná as., Čulenova 6,61647 Bratislava I

16. Krajské riaditcl‘stvo PZ v Bratisla\t, Krajský dopraný inšp.ktorát. Spitálska lA, 81228

Bratislava I

17. SPP — distribúeia, as.. Nílynské Nivy 44/b, $25 II flrattslava 26

IS. OV Bratklava, Tu,

Ý.. . ‘

... . .

‚ ‘. ‚

.1

i., Ĺ....

(I



Kí f OKRESNÝ
odcor starostlivosti o životné prostredic

vi:z. J ť ‚
oadelenje ochrany porody a ybranyeh

z!ožiek živctného prostredía

BRAT1SLA\‘A Tornášikova 46, 32 05 Bratislava 3

Číslo: OU-BA-OSZP3-2020ĺ023102/GEE/iIl-6881 Bratslava 11. 09. 2020

XávcpIatnQfdř.
I 2ý?J4

-

‚

‚4

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor stamstlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany pr(rody

a vyhraných 1ožiek životného prostredia, ako orgán štátnej vodnej správy a prístušný špeciálny

stavebný úrad pre vodné stavby podYa * 61 zákona \R SR Č. 364/2004 L. z. o vodách a o zmene

zákona SNR Č. 372/t 990 Lb. o priestupkoeh (vodný zákon) v znení neskomších prcdpisov V spojení

s 5 zákona NR SR Č. 525/2003 7. z. o štátncj správc swrostHvosti o životné prostredie a o zmene

a dopluení niekiorých zákonov v znení ncskorších predpisov, v súiadesu stanoveniami * 46 a 47

zákona č. 71/1967 lb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

stavebníkovi GRANI) KOLI BA, s. r. o. sidioin Révová 7, Bratislava. ičo 47 530 61

j) (J V O I e fl Í e

podFa 26 ods. I vodného ‚áknna v spojení s 82 zákor:a Č. 50/1976 lb. o úzcmnom p1ánoaní

a sta\‘e hrmm poriadku (stavebný zákon) v znení ncskorších prcdpiso‘; na uživanic sta\ by .‚Mč..

Bratislava Vinohrady vodojem \1 táčnik 11., I ‚iniová stavba pozostávai ÚcC3 Z ohjcktov . So 01

Vodojem 2 x 500 rn3 (vybavený prevádzko-ými sůhormi PS 0! čerpacia stanka. PS 02 Elektro

technologická Časť, PS 02.1 Motorická rištalácia, PS 02.2 MaR. ASRlP, Pb 02.3 Bezpcčnostný

prístupový systém. PS 02.4 Rádiový prenos), SO 02 Oporný múr, SO 03 1 crénnc a sadové úpravy.

SO 04 Opiotenie areálu, SO 05 Výtlačné pomuhic, SO 06 l,ásobovacie poĺruhieil. tlakové pásmo

(časť od 0,26456 km), SO 07 Lásohťwtcic potrubie 111. tlakové pásmo, SO 08 Jednotná kanali,ácia

(časť od šachty Š2), SO 09 NN prmpoika na pozemkoch K NC parc č. 4858. 4885, 4$24t, 48-41/5,

48416, 4841/7, 4845110. 4857/l. 4859.], 48731. 4873:‘4t, 1<. ú. Virohrad‘ poda pocktovei

dokwrtentácic skutečného vyhotovenia

Predrnetnú stavi:j pcvoW Okresný úrad Rťisaa, S1arcSt\ osL O ŽIvo[lié- piocdir

rozhodnutím č. OĹ-BA OS7.P3-201 6!003012!KL\/tI[-5438 ze dňa 30. 06 2016, právoplatným dňa

08 08.2016.

Ĺčei vodoei stavby . rozšíiert c verejnej vodovodncj sic a verejriej karĺalizačoej SCLe v

„Vtáčrýk“.

Užívanje sa vzťahuje r vodné stavby v tomto rozahu:

O 01 Vodojem 2 00 m3 rnonodticky že1ezobetórový (L PP a I. NP) s pfldorysnyrri -rozme:mi

19.30 x 15,5 m s kornpletnýrn tecbroIogickým vybavením prevá.dzkovýrni súbortru ES- 01 Čerpacia



nica PS 02 Elektroteclmologicka čast PS 02 1 Motoncka inštalaua PS 02 2 MaR ASRTP PS

3 BezpečflOStfl pflstupo\ S\ Stein PS 02 4 Radiový prenos

) 02 Oporný múr — zabezpečenie telesa vodojemu a okolitého svahovitého terénu

o 03 Terénne a sadové úpravy zatrávnenie strechy objekiu a v okolí vodojemu

O 04 Oplotenie areálu — panelové rnrežové oplotenie

0 05 Výtlačné potrubie pripojené vo vodojeme Vtáčnik 1. na vodovodné potrubie DN 200

ukončené v objekte SO 01 Vodojem II.

)N 200 tvLT
dlžky 402,24 m

O 06 Zásobovacie potrubie II. tlakové pásmo (km 0,0000- km 023269) — pripojené v objekte

Vodojem 11. a prepojené z existujúcim vodovodom DN 200.

DN 200 tvLT
dÍžky 232.69

SO 0? Zásobovacie potrubie III. tlakové pásmo — pripujené vo Vodojeme 11.. slOži ako vetva na

napojenie vodovodnej prípojky pre zásobovanie „Obytného súhoru Grand Koliba“.

DN 150 LvLT
dÍžky 78,97 ni

SO 08 Jednotná kanalizácia (čast‘ od š2)

DN 600. materiál kamenina dIžky 157,05 m Š2 — Š8

DN 500, materiál kamenina dlžky 40,75 m 58— šlO

iredIženie verejnej kanalizácie na Tupého ul. a Frankovskej ul. zo šachty Š2 (úsek po šachtu Š2 hol

skolaudovaný rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2019/014965!GEEĺ[(f-6716 zo dňa 36. 12. 2019.

právoplatným dňa 31. Dl 2020), v trase S šácht.

Kanalizačně vetvy;

DN 300 kamenina dÍžka 22.59 ni ŠlO—Šli

DN300PE dÍžkal7,32m Š10—RŠ

DN 200 PVC dÍžka 9,95 m Šil — Vodojem

DN 125 PVC dlžka 10,01 ni Šil — Vodojem

$009 NN pripojka — káblový prívod 1-NAYY-J 4x240 mm2 pripojený na elektromerový rozvádzač

RE pri trafostanici TS 1944-00 z pripojovacej skrinky SR7 vedl TS. Zemný prívod z RE je

pripojený na rozvádzač BANM VDJI O v objekte Vodojemu.

Kolaudačně konanie holo v súlade s 81 ods. 4 stavebného zákona spojené s konaním

o zmene stavby. ktorá spoČíva Z nepodstatných posunov trás pozrubí a šácht vyvolaných

Rící?i;,:?[č? Q(:p fl7P 7iPO023fOGFF /LLč?; ťb IJ 09. 2020



F
:Ýplajúcich z bodov napojenia a situáciou na stavenisku a sú zrejmé z proiektovej dokumentácie

: skutečnéhO vyhotovenia stavby.

. :p0dmienky uživania

Zmeny v spósobe užívania stavby sú možré len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému

úradu, který o nich rozhodne.

1: 2. Udržiavat‘ dielo v riadnom stave tak, aby čo najdlhšie slúžilo určenému účelu a aby

nedochádzalo k ohrozovaniu bezpečnosti osöb, majetku a vodohospoclárskych a mých

chranenych zaujmo podia prevadzko eho poriadku

Všeobecne ustano ema

I Kolaudačne rozhodnutieje zavazne aj pie pripadnych pravnych nastupcov ucastnikov konania

2 Vlastmk a prevadzkovatel vednych stav;eb bude BVS a s v zmysle Zmlu‘1 v o buducej kupnej

z,nluve c BK1362ĺ2OI8ĺBVS, uzatvorena medzi GRAND KOJ JBA, s i o akc huducirn

predavajuwm a BVS a s ako buduwm kupujucim zo dňa 20 03 2019 ji

Namietky učastntkov konania

V konaní neboli vznesené nániietky účastníkov konania 34

Správnv poplatok ve výške 400,- E. podľa položky 62a zákona č. 145/1995 Z. z,

o správnych poplatkoch zaplatil stavebník bankovým prevodom dňa 31. 10. 2020.

Odbvodnenie

Stavebník GRAND KOLIBA, 5. r. o. so sídlom Révová 7, Bratislava zastúpený

spoločnost‘ou IRS — inžiniering. 5. r. O. Sc) sídlom Ceská 3002/7, Bratislava listem doručeným na

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len .okresný úrad“) podal

dňa 01. 10. 2019 návrh na kolaudáciu stavby ..MČ Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik 11.,

Liniová stavba“ v rozsahu: SO 01 Vodojem 2 x 500 rn3, SO 02 Oporný můr, SO 03 Terénne

asadové úpravy, SO 04 Oplotenie areálu, SO 05 Výtlačné potrubie, SO 06 Zásobovacie potrubie R

tlakové pásmo (č.asť od km 0,26456). SO 07 Zásobovacie potrubie III. tlakové pásmo. SO 08

Jednotná kanalizácia (časť od Š2). SO 09 NN pripojka a prevádzkové súbory PS 01 Cerpacia stanka,

PS 02 Elektro teclmologická čast‘, PS 02.1 Motorická inštalácia. PS 02.2. MaR, ASRTP. PS 02.3

Bezpečnostný prístupový systém, PS 02.4. Rádiový prenos na pozemkoch KN C parc. č. 4858. 4885.

4824/1, 4841/5. 484136, 4841/7, 4845/10, 4857/I. 4859/l. 4873/I. 4873/41, 1<. ú. Vinohrady.

Uskutočnenie stavby bob povolené rozhodnutím okresného úradu č. OĹI-BA-OSZP3-

2016/OO3OI2ĺKEN/III-5438 zo dňa 30. 06. 2016. právoplatným dňa 08. 08. 2016.

Okresný úrad po preskúmaní podkladov Iistom č. OU-BA-OSZP3-2019/1 I8006GEERIJ-

oznk ze dňa 30. 10. 2019 oznámil začatie kolaudačného konania dotkmitýrn orgánom a všetkým

účastnfkom konania verejnou vyhláškou a nariadil miestne zisťovanie na deň 26. 11. 2019. Na

miestnom zisťovaní bol spísaný záznam a bob zistené. že stavba nebola dokončená. návrh

Ro:!whwrie Č. O‘-BA-OSZP3-2020!O23f02ĽEEi!I-688ž :o do / I. 09. 2020 fíO;z0 3



:neob5al0\‘ doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia a neboli predložené ani na

jeStnom zisťovaní.

‚
Orgán šiátnej vodnej správy oznámil listorn OU-BA-OSZP3-2020!023102/GBE/III-oznk zo

dňa to. 03. 2020 opakovane začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a všetkým

:účastnikom konania verejnou vyhláškou a nariadil rniestne zíst‘ovanie na deň 02. 04. 2020.

zmiestneho zisťovania bol spásaný zápis. Stavba bola ukončená a stavebník predložil len čast‘

dokladov, ktoré doplnil dňa 20. 08. 2020. Ku kolaudačnému konaniu sa písomne vyjadrili dotknuté

orgány. Vyjadrenia sú prílohou zápisnice.

V konaní boli predložené a preskúmané nasledovné doklady:

1. Stavebné povolenie Č. OU-BA-OSZP3-20161003012fKEN!11I-5438 zo dňa 30. 06. 2016

2. Rozhodnutie Č. OU-BA-QSZP3-2018/078312!JEMJIII-6312 zo dňa 05. 11. 2018 (užívanie

Časti objektu SO 06 Zásobovacie potrubie II. tlakové pásmo, km 0,23269 až km 0,26456)

3. List Č. OU-BA-OSZP3-2018/078312/JEMJIII-opr zo dňa 22. 11. 2018 (oprava zrejmej

nesprávnosti v rozhodnutí č. OU-BA-OSZP3-201 8/0783 12/JEM/lll-63 12)

4. Povolenie na užívanie časti stavby č. OU-BA-OSZP3-2019/014965/GEL/l11-6716. zo dňa

16. 12.2019(8008 Jednotná kanalizácia - čast‘ od SO — Š1 - Š2)

5. Zmluvy o budúcej kťipnej zrn]uve Č. BK136212018/BVS uzatvorená medzi spotočuosťou

GRAND KOLIBA. s. r o. a BVS. a. s. zo dňa 20. 03. 2019

6. ByS. a. s., stanovisko 627/220112019, zo dňa 27. 06. 2019

7. BVS. a. s., stanovisko č. 90/2017/4010 zo dňa 12. 05. 2017 (oznámenie o zmene stavebníka)

8. Projekt skutočného vyhotovenia stavby opečiatkovaný dodávateFrni stavby (vypracoval Ing.

Štefan Hromada nej HYDRO, Sibirska 29, Bratislava)

9. Polohopisné geodetické zarneranie stavby

10. Geodetické zarneranic skutočnébo vyhotovnia stavby zo dňa 26. 11. 2019 a 14. 03. 2020

a vypracoval a autorizačne overil Ing. Pavol Štefek, autorizovaný geodet

II. Geometrický plán č. 14/2020, Ing. Pavol Štefek

a 12. Potvrdenie Č. 20191170 o evidovaní geodetickej dokumentácie v DM hl.

‚ o dňa 13. 12. 2019 (SO 06,07,08)

13. Potvrdenie Č. 20191214 o evidovaní geodetickej dokumentáeie v DM hl.

zodňa 19. 12. 2019 (SO 01,05)

14. Potvrdenie Č. 20200229 o evidovaní geodetickej dokumentácie v DM hl.

zo dňa 24. 03. 2020 (SO 02,0304.09)

15. ByS, as., záznam z kontroly súborov *DGN — Č. 14VK12019/RO zo

(SO 06,0708)

16. ByS. as.. záznam z kontroly súborov *DGN Č. 65V/2020!RO zo dňa 20. 08. 2020

(SO 01.02,03,04,05,09)

17. Zápis o odovzdaní aprevzatí stavby (prác) zo dňa 10. 08. 2020

18. BVS, a. s., stanovisko č. 51/2401/2020/Kz w dňa 31. 03. 2020 (Divízia distribúcie vody)

19. ByS, a. s., stanovisko č. I 12/2401/2020/Kz zo dňa 28. 08. 2020 (Divízia distribcie vody)

20. ByS, a. s.. stanovisko č. 16/2100/2020 Zo dňa 21. 08. 2020 (Divízia výroby vody)

21. ByS. a. s. stanovisko č. 821/2201/2020 zo dňa 25. 08. 2020

22. IP Bratislava, stanovisko Č. IBA-125-12-2.1IZS-C22,23-19. 1PBAIIPBA ODD BOZP

I/KON/20 19/4240 zo dňa 27. 1. 2019

Rohonnti Č. O B,4-OSZP3-2fl2(‘ O23102‘GEEÍJI-Ó88f Ji. 09. 2020
ifl‘üfW

4,17

rn. SR Bratislava.

rn. SR Bratislava,

rn, SR Bratislava,

dňa 03. 02. 2020

I



r
23 IP Bratislaa, stanovisko č IB\-22-12-2 1/ZS-C22,23-20 IPBMPBA_ODD BOZP

I/K0Nĺ2020ř1587 zo dňa 02 04 2020

24 HaZU Brat;slava stanovisko č HZUBA3-20191002672-002 zo dňa 29 11 2019

25 HaZU Biatislava stanovisko č R7UBA3-2020/000714-002, ZO dňa 28 04 2020

26 RUVZ Bratislava zavazne stanovisko č HŽPĺI7I9O/2019 zo dňa 08 I 2019 (vyzva)

27 RIJVZ Biatislava zavazne stanoxisko Č HZP/598812020 zo dňa 22 07 2020

28 OU BA, ORO, X)Jadrenle v zaptsnici Z kolaudaČnebo konania zo dňa 02 04 2020

29 Protokol o skuške vzorky vody č 2157/2020-PV, Zo dňa 03 07 2020

30 Protokol o skuške vzorky vod) U 236812020-PV, zo dňa 16 07 2020

31. Protokol o skúške a posúdenie bezpečnosti materiálov určených na styk s vodou

32. Skůšky vodotesnosti vodojemu zo dňa 02. 10. 2019 03. 10. 2019

33. Geodetické skúšky vodotesnosti nádrže vodojemu zo dňa 08. 10. 2019 a 09. 10. 2019

34. Teplo-technický posudok strechy vodojemu

35. Protokoly o úsekových tlakových skúškach potrubí SOOS zo dňa 05.03. 2019, 17. 02. 2020

‚ 36. Protokol o funkčnej skúške arrnatúr SOOS ZO dňa 17. 02. 2020

37. Protokol z kontroly zhutnenia zemín — február 2020

38. Protokoly o úsekových tlakových skúškach potrubí 5006 zo dňa 14. 06. 2018, 17. 01. 2019

a26.O8.2O19

39. Protokol o f‘unkčnej skúške armatúr S006 zo dňa 17. 10. 2018

‚
40. Protokol o tlakovej skúške potrubia SO 07 zo dňa 28. 08. 2019,

41. Protokol o funkčnej skúške armatúr SO 07 zo dňa zo dňa 28. OS. 2019

42. Protokoly o skúške tesnosti potrubí SO 08, zo dňa 31. 10. 2018, IX. 12. 2018, 26. 02. 2019.

26.08.2019

43. Protokoly zo skúšok technologického vyhavenia

44. Doplnok prevádzkového poriadku vodovodu -
výtlačné polruhie, zásobné potrubie JI.

tlakové pásmo, zásobné potrubie JI!. tlakové pásmo

45. Doplnok prevádzkového poriadku kanalizcie

46. Záznamy s video kontroly SO 08

47. Revízna správa NN prípojky SO 09 + doklady 1< e]ektrorozvádzačom

48. Testovací protokol z individuálnej skúšky Vodojemu zo dňa 27. 02. 2020 a 05. 05. 2020

49. Revízia elektrických zariadcní vo Vodojeme

50. Protokoly a skúšky zo strojno-technologických častí uveclenia zanadení do pľevádZky

51, Atesty a certifikáty použitých materiálov

52. Stavebný denník

53. Splnomocnenie na zastupovanie stavebníka,

Okresný úrad v konaní zistil, že vodná stavba bola uskutočnená s nepodstatnými zmenami

v trasách a urniestneniach šácht oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní. ktoré bolí

povolené v koLaudačnom konaní a sú predrnetom projektovej dokumentácie skutočného

vyhotovenia stavby, Zároveň konštatuje, že pri výstavbo holi dodržané technické požiadavkv

kladené na výstavbu a uskutočnená stavba svojim stavebnoteehnickým vyhotovením splňa

požiadavky na jej bezpečné a trvalé užívanie.

Vzhľadom na vyššie uvedené okresný úrad rozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti

tohto rozhodnutia.

RciwJk1,aIť Č Ov- -ľ)vzp3-2e2oo23zo2 GEE‘.‘IÍ-688! (1,L; II (12 2020
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podat‘ odvolanie podt‘a 53 a 54 zákona č. 71/1 967

Zb.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na

Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prfrody

a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova Č. 46, 832 05 Bratislava 3.

Toto rozbodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkýeh riadnych opravných

prostriedkov.

.iUDr. El6na Jad‘ud‘ovú

poverená vykonávanírn funkeie vedúceho

odboru starostlivosti o životné prostredie

Okresného úradu Bratislava

Rozhodnuíie Č. OU—BA-OSZP3-2020‘023IO2ĺGEE,‘]ÍJ-688] zo dňa II. 09. 2020 bude doručené

verejnou vyhláškou vyvesenhn po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Bratislava so

sídlo,,, Tomáši/w va 46, 832 05 Bratisla víz 3 či zíbo vetY bude z verejnené na j;o i.eho vafli sídle

WWW. iii/ii v.sh. Poslednť deň lehoty/e dňrnn doručenu,.

Doručuje sa organizáciárn so žiadost‘ou o zverejnenie rozhodnutia:

J. Illavné mesto SR Bratislava. Primaciálne nárn.1 ‚ 84 99 Bratislava (so žiadosťou

o zvercjnenic rozhodnutia na úradnej tabuli hl rn. SR Bratislava)

2. Mestská čase Bratislava-Nové Mesto. iunácka 1. 832 91 Bratislava 3 (so žiadost‘ou

o zvcrejnenie rozhodnutia na úradnej tabuli MČ Bratislava Nové Mesto)

Účastnílon3 konania vcrcjnou vyhláškou:

URANI) KOLIBA. s. r. o., Révová 7. Bratislava. zastúpcný IRS - inžiniering s. r. o., ul.

Česká 3002/7, PSC 831 03 Bratislava

2. ByS. a. s.. Prešovská 48. 826 46 Bratislava 29

3. LIYDRO —- Ing. Stefan l-Irornada, Sihírska 29. 831 02 Bratislava

4. Vlastníkom pozemkov zapisaným na LV Č. 3605, 7303, 3864. 7442,

5. Všetkým známym a neznámým vlastníkom pozemkov, ktorých Iastnícke práva, alebo ině

práva k nim móžu byť predmetnou stavbou dotknuté.

Vyvesené dňa Zvesené dňa

Pečiatka. podpis Pečiatka podpis

R;-«h/v?L Oi-ý4-Q7p3-2O21 023i02!GEE/,JJf-6881 a H. 02 2020 St tľhO ‚;
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6. Regionálny úrad verejného zdravotnictva hl. rn. SR Bratislava. Ružinovská 8, P.O.BOX 26,

820 09 Bratislava

7. Hasičský a záchramý útvar hl. mesta SR Bratislava. Radlinského 6, Sil 01 Bratislava I

8. lnšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1. 832 64 Bratislava

9. MC Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava

10. OU Bratislava. OZP oddelcnie odpadového hospodárstva

R;izhoJŮIe Č. OUBÁOSZP3-202O023/02GEEJJitP?N1 O



QKRESNÝ
ÚRAD
BRATISLAVA

ODBOR sFAROSTI.!voST[ O živcwň PROSTREDIE

Oddclciiie ochrany prírody a vybrancl, zložick životného prostretlia

toniMikova 46, 832 05 BratsIa va

.
Podia rozdeľovníka

‘úš list číslo/zo dňa

140/2401/2020K,.

02.11.2020

saše číslo

OIJ-BA-OSZP3-2021 /034173-002

\\haiuj e/linka BraÍíshiva

28 DI. 2021

Vec

Oprava zrejmej chyby v písomllom vyhotovení rozhodnutia Okresného úradu Bratislava č. CU-BA

OSZP3-20201023102/GEE/lll —6881 zo dOnI 1.09.2020

______________________

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prosiredie. aRo prislušný orgán štátnei vodnej správy a

špeciálny stavebný úrad (ďalej len „okresný úrad“) rozhodnutim Č. OU-BA-OSZP3-2020/023 102/OSE/III —6881 zo

dňa 11.09.2020 povolil stavehnikovi GRAND KOLIBA. 5. L 0. sidlom Révová 7, Bratislava užívanie stavby MĚ

Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik [I.., Líniová stavba pozostávajúcej z objektov: SO 01 Vodojem 2 x 500 m3

(vybavený prevádzkovými súbornli PS 01 Čerpacia stanica. PS 02 Elektro technologická časC. PS 02.1 Motorická

inštalácia. PS 02.2 MaR. ASRTR PS 02.3 BezpečnostnÝ prístnpový systém. PS 02.4 Rádiový prenos). 5002 Oporný

múr. SO 03 Terénne asadové úpravy. 8004 Oplotenie areálu. SOOS Výtlačné potrubie. S006 Zásobovacie potrubie

II. tlakové pásmo (časť od 0,26456 km), 8007 Zásobovacie potrubie III. tlakové pásmo, S008 Jednotná kanalizácia

(časťod šachty Š2). S009 NN prípojka na pozemkoch K NC parc. č. 4858. 4885, 4824/1. 484115. 4841/6. 4841/7.

4845/jO, 4857/1. 4859/l. 487311,487314l.k. ú. Vinohrady. Rozhodnutie nadobudlo právoplainosťdňa t3. 10.2020.

0krciný úrad podFa * 47 ods. 6 Zákona Č. 71/1967 Zb. O správnom konaní (správny poradok) v znení neskoršich

predpisov týmto opravuje zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení vydaného rozhodnutia tak. že pĎvodný text

na strane 2 v odseku SO 05 VýtlaČné potrubie — pripojené vo vodojeme Vtáčnik I. na vodovodné potrubie DN 200

a ukončené v objekte 8001 Vodojem II.

ON 200 tvLT dÍžky 402,24 m opravuje dÍžku na 407,24

Uvedená zrejmá nesprávnosť vznikla pri prepisovaní textu cit. rozhodnutia, za ktorú sa okresný úrad ospravedlňuje.

ľ Tálo oprava zrejrnej nesprávnosli je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia Č. OU-BA-OSZP3-2020/023 102/OEE/Ill

—6881 Zo dňa 1). 09. 2020. právoplatného dňa 13. 10. 2020.

.

1elčíun E-mail It€riii Ičo

÷421961046664 clena greeoroa2í/ iunv.sk 00l51866



Lug. Branislav Gireth

vedúci odboru

!nformatívna poznámka — tento dokuiuciil hol h oren elektronick)

Rozdeľovnik K číslu OLJ-BA-OSZP3-202 1/034173-002

IRS - inžiniering. s. r o., Česká 3002/7. 83 I 03 Bratislava 3
Bratislavská vodárenská spoločnosf, as.. Prešovská 48. 826 46 Bratislava-Ružinov
Ing. Štefan Hromada - l-IYDRO. Blumentálska t?, St I 07 Bratislava-Staré Mesto
Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislaa. Radlinského 6. Bratislava. Sil 01 Bratislava
Mestskáčasť Bratislava - Nové Mesto. Junácka 1,832 9t Bratislava - mestská čast‘ Nové Mesto
lnšpektorát práce Bratislava. Za kasárňou I, 83264 Bratislava - mestská časf Nové Mesto
Regionáiny úrad verejného zdravotníctva Bratislava. hl.mesto so sidloin v Bratislavo. Ružinovská 8.82009 Bratislav
a
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4
Vec

ODBOR STAROSflWOSTI O ŽIVoTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prkody n vybraných zloBa životného prostndi

Tomšikova 46,832 05 braÉiü2va

hp I

Vvbavulcfliaka Bratislava

M. 06. 2021

Oprava zrejmej chyby v pisomnom vyhotoveni rozhodnutia Okresného úradu Bratislava Č. OUBA

QSZP3-2020/023 102/OEE/1I1—688lzodňa 11.09. 2020

____________

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddclenie ochrany prírody a vybraných zložiek

životného prostredia ako príslušný špcciálny stavebný úrad (ďalej len „okresný úraď‘) rozhodnutlrn Č. BA

OSZP3-2020/023102/GEE/H1 — 6881 zo dĎa 11. 09. 2020 povolil užívanie stavby „MČ Bratislava Vinohrady

vodojem Vtáčnik II., Liniová stavba“ pozostávajúcej z objektov: SO 01 Vodojem 2 x 500 rn3 (vybavený

prevádzkovými súbormi FSO I Čerpacia stanka, PS 02 Elektro technologická časť, PS 02.1 Motorická inštalácia, PS

02.2 MaR, ASRTP, PS 02.3 Bezpečnostný prístupový systém, PS 02.4 Rádiový prenos), SO 02 Oporný můr, SO 03

Terénnc a sadové úpravy, SO 04 Oplotenie areálu, SO 05 Výtlačné potrubie, SO 06 Zásobovacie potrubie II. tlakové

pásmo (časť od 0,26456 km), SO 07 Zásobovacie potrubie III. tlakové pásmo, SO 08 Jednotná kanalizácia (Časť oJ

šachty š2), SO 09 NN prípojka na pozemkoch K NC parc. Č. 4858,4885,4824/1,4841/5,4841/6,4841/7,4845/10,

4857/1,4859/1, 4873/l, 4873/41, k. ú. Vinohrady podl‘a projektovej dokumentácie skutočného vyhotovcnia.

Okresný úrad podia * 47 ods. 6 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v Znení neskoršlch

predpisov týmto opravuje zrejmú nesprávzwsť V pisomnom vyhotoveni vydanébo rozhodnutia tak, že póvodný text

na strane 2

so os Jednotná kanalizácia (Časť od š2)

BN 600, materiál kamenina dížky 157,05 rn, Š2 —

DN 500, materiál kamenina dlžky 40,75 rn, Šs — šlo

predlženie verejncj kanalizácie na Tupého ul. a Frankovskej ul. zo šachty Š2 (úsek po šachtu Š2 bol skolaudovaný

rozhodnutim Č. OU-BA-OSZP3-2019/014965/GEE(ItI-6716 zo dňa 16. 12. 2019, právoplatným dňa 31. 01. 2020),

v trase 8 šácht.

Kanalizačně vetvy:

BN 300 kamenina dížka 22,59 rn, šlo —šli

BN 300 PF dížka 17,32rn,Š1O—Rš

BN 200 PVC dížka 9,95 rn, šii —Vodojem

BN 125 PVC dížka 10,01 rn, šii —Vodojem

E-mail

clcna.gtcgorova2@miiiv.sk

III IIIIIIIIIIIIJIIIII IIIIIIIIIIIII
ty. . i0S42fl$

Čj.: 2121 fl dni: iIG2021 poč. uMŮ :1

L ll OKRESNV
WW ÚRAD
\.J $RM1SLAVA

- .---- - a J

Podľa rozdeľovnlka

30.04.2021

Váš list Č(slolzo dňa Naše Číslo

OU-BA-0SZP3-202 1(079883-002

S

.

Telefón
Internet ičo

4-421961046664

00151866



nahrádza textom

SO 08 Jednotná kanalizáeia (čast‘ od š2)

DN 600, materiál kamenina dížky 157,09 rn, Š2 — Šio
DN 500, materiál kamenina dížky 40,74 rn, Šlo — š12

predfženie verejnej kanalizácie na Tupého ul. a Frankovskej ul. zo šachty Š2 (úsek po šachtu Š2 bol skolaudovaný
rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2019/014965/GEE/ILI-671 6 zo dňa 16. 12. 2019, právoplatným dňa 31. 01. 2020),
vhase lOšácht.

Kanalizačně vetvy:

DN 300 kamenina dížka 22,59 rn, Š12 — Š
DN 300 PB dlžka 17,32 rn, Š12 —RŠ
DN 200 PVC dížka 9,95 rn, Š — Vodojem
DN 125 PVC d[žka 10,01 rn, Š — Vodojem

Okresný úrad sa za vzniknutý nedostatok pri prepisovaní rozhodnutia ospravedlňuje.

Táto oprava zrejmej nesprávnosti je neoddcliteľnou súčasťou vydaného rozhodnutia Č. OU-BA
OSZP3-2020/023 102/GEBJIII — 6881 zo dňa I L 09.2020.

Ing. Branislav Gireth
vcdúci odboru

lnformalívna poznámka - tento dokument bot vytvorený elektonicky

Rozdel‘ovník k Číslu OU-BA-OSZP3-202 1/079883-002

IRS - inžinicring, s. r. o., Česká 3002/7, 831 03 Bratislava 3
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov
Hlavně mesto SR Bratislava, Primaciálnc nárnestie 429/1, 81499 Bratislava 1
Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ing. Štefan Hromada - HYDRO, Blumentálska 17, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
Regionálny úrad vcrejného zdravotníctva Bratislava, hl.mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8
Jnšpektorát práce Bratislava, P.O.Box, 832 64 Bratislava-Nové Mesto
Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6, Bratislava, 811 01 Bratislava 1
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Príloha 2

Kúpnei zt;zliítv Ilzaflorenej medzi spoločnos(ou GRAND KOLIBA, s. r. o. ako Ptedávajúcinz
a spoločnostu Bratislavská i‘odáreaká spoločnost as. alm Kupujúcinr

Vzor Odovzdávacieho protokolu

ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL

(d‘alej len ‚Protokol“)

ku kúpnej zmluve- uzavretej medzi nižšie uvedenými
zmluvnými stranami dňa []

(ďalej len „Ziuluva“)

rnedzi

Predávajtíci;

Obchodně meno; GRAND KOLIBA, S. ľ. O.

Sídlo; Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
iČo; 47530561
iČ DPH; 5K2024037235
Konajúca
prostredníctvom; Ing. Michal Mrnfk, konateľ

Ing. Martin Valašík, konatel‘
Regisrácia; OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 97 192/B
(d‘alej len „Pľedávajúci“)

a

2. Kupujúci;

Obchodně rneno; Bľatislavskú vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo; Prešovská 48. 82646 Bratislava. Slovenská republika
iČo; 35 850 370
iČ DPH; 5K2020263432
Konajúca
prostredníctvom; JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny riaditel‘

Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný riaditeľ
Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 3080/B
(d‘alej len .‚Kupujúci“)

(Predávajťici a Kupujáci ďalej spotu Len ako „Zrnluvné stľany“ a sarnostatne ako ‚.Zmluvná
strana“)

I. Predmet ProlDkolu

Kupujúci na základe článku 2. Zmluvy ku dňu podpísania tohto Protokolu oprávnenými
zástupcami oboch Zmluvných strán preberá od Predávajúceho nastedujúcu stavbu (Infraštrnktúru);

Srana 20 -I - 22



SO 0! — Vodojem Vtáčnik, pozostávajúci z nasledovných objektov:

c) Vodojem 2 x 500 m5, s pódorysnými rozmermi 19,30 x 15,5 m na kóte 219,00 m n.
m.1224.00 mn. m.,

d) Mariipulačná komora: automatická tlaková stanica ATS a čerpacia stanka ČS.

Súčasťou objektu 8001 sú v zmysle Stavebného povolenia tlelo d‘alšie objekty:

Stavebná časť:

(1) objekt SO 02 Oporný múr,

(2) objekt SO 03 Terénne a sadové úpravy,

(3) objekt SO 04 Oplotenie areálu,

(4) objekt SOOS Výtlačné potrubie DN 200 z tvániej halmy v d(žke 407,24 tu

(5) objekt SO 09 NN prípojka,

(6) časf objektu SO 08, ato:

- Kamenina trieda 160, DN 300, dÍžka 22,59 m, Š 12—Š (Š je šachta pred vodojemom),

- PE, DN 300, dÍžka 17.32 rn, Š12 — RŠ (zvod dažďových vód — žľabu z vodojemu),

- PVC, DN 200, dÍžka 9,95 ni, Š - Vodojem (prelly) (časť potrubia, nachádzajúca
sa v objekte vodojemu je z materiálu HDPE),

- PVC, DN 100, dÍžka 10,85 m (vypúšťanie z vodojemu), (časť potrubia, nachádzajúca
sa v objekte vodojemu je z materiálu HDPE),

- PVC, DN 125, dÍžka 10,1 rn, Š - Vodojem (odpad) ‚(časť potrubia. nachádzajúca
sav objekte vodojemu jez materiálu HDPE),

Technologická časť:

PS 01 Čerpacia stanica,

PS 02 Elektrotechnologická časť vrátane podobjektov:

PS 02.1 Motorická inštalácia,

PS 02.2 M a R, ASRTP, PS.

PS 02.3 Bezpečnostný prístupový systém (BPS),

PS 02.4 Rádiový prenos,

(ďalej spolu len „Infraštruktúra“).

2. Kupujúci potvrdzuje, že najneskór ku dňu podpísania tohto Protokolu Predávajúci riadne odovzdal
atebo poskytol Kupujtícemu všetky inforinácie a dokumenty predpokladané Zmtuvou.

3. Predávajúci týmio vyhlasuje, že ku dňu podpisu toMo Protokolu platia všetky vyhlásenia
a ubezpečenia uvedené v článku 4. Zniluvy.

4. Kupujúci týmto vyhlasuje, že ku dňu podpisu lohlo Protokolu platia všetky vyhlásenia
a uhezpečenia uvedené v článku 4. Ztnluvy.

5. Kupujúci vyhlasuje, že sa s umiestnením a stavorn Infraštruktúry dókladne oboznámil, je mu
zrejmý jej právny a faktický stav a je mu dobre známa aj celá dokumentácia týkajúca sa
Infraštruktúry a v tomto staveju bez výhrad od Predávajúceho preberá.
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6. Prevod zodpovednosti za škodu a zničenie lnfraštruktúry prechádza na Kupujúceho podpisoni
toMo Protokolu oprávnenýnii zástupcarni oboch Zmluvn ch strán.

II. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Protokol sa vyhotovuje v slovenskom jazyku. V prípade akéhokoľvek prektadu zo slovenského
jazyka do akéhokoľvek mého jazyka zosáva verzia Protokolu v slovenskorn jazyku rozhodujúca.

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

3. Protokol a jeho výklad sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, primárne ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnorn znení.

4. Zrniuvné strany vyhlasujú, že si tex Protokolu pozorne prečftali, jeho obsahu porozumeli a že
tento vyjadruje leh slobodnú a vážnu vól‘u, bez akýchkol‘vek omylov, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi, ktoré k nej prípájajú.

Za Predávajúeeho: Za Kupujúeeho:

V Bratislave, dňa [•] V Bratislave, dňa [•]
GRAND KOLIBA. s. r. o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, as.

Meno: [•] Meno: Ing. Peter Krnet‘ko

Funkcia: [•] Funkcia: vedúci divízie výroby vody

Meno: [.] Meno: Ing. Michal Dušanič

Funkcia: [•] Funkcia: vedúc divíze distribúcie vody
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OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: - -:..: dátum narodenia: ‚ rodné číslo: pobyt:
—

‚ ktorého(ej) totožnosť
som zistil(a) zákonným spósobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, čislo: ‘

-‚ listinu predo
mnou vlastnoručne podpísat(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov:

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 11.11.2021

Mgr. Dominika Pekarová
zamestnanec

poverený notárorn

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: dátum narodenia: rodné číslo: ‚ pobyt:
- ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zakonným

posobOm: doklad totožnosti - listinu predo mnou vlastnoručne
podpísat(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov:

Bratis‘ava - mestská čast‘ Ružinov dňa 11.11.2011

Mgr. Dominika Pekarová
zamestnanec

poverený notárom

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedČuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
( 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)
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