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ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV AZÁVP.Z.KOV Z VÝSTAVBY 
INFRAŠTRUKTÚRY 

uzatvorená podra § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") 

1.1. 

1.2. 

Postupca: 
Sídlo: 
Zastúpený: 

Článok I. 
Zmluvmi strany: 

Bratislavsl:á vodárenská spoločnost', a.s. 
Prešovská 1JI. č. 48, 826 46 Bratislava 29 
Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva 
ln�. Františ,3k Sobota, podpredseda predstavenstva 

Bankové spojenie: VUB Bratislava - Ružinov 
IBAN: SK07 0200 0000 0000 0100 4062 
IČO: 35 850 370 
DIČ: 202026343.2 
IČ DPH: SK2020263432 
podra výpisu z Obchodného registra O<resného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 
číslo: 3080/B 
( ďalej len „postupca") 

a 

Postupník: 
Sídlo: 
Zastúpený: 

GRAND KOLIBA, s. r. o. 
Révová 7, 811 02 Bratislava 
Ing. Martin Valašík, konater 
Ing. Michal Mrník, konatef 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK33 1100 0000 0029 4402 2951 
IČO: 47 530 561 
DIČ: 2024037235 
IČ DPH: SK2024037235 
podra výpisu z Obchodného registra Okr3sného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 97192/B 
(ďalej len „postupník") 

Článok li. 
Úvodně uutanovenia 

2.1 Postupca je stavebníkom stavby s m\zvom „MČ Bratislava Vinohrady vodojem 
Vtáčnik li., Líniová stavba" (ďalej le11 „stavba") v súlade so stavebným povolením 
č. OU-BA-OSZP3-2016/003012/KEN/lll-!5438, vydaným dňa 30. 06. 2016 Okresným 
úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prJstredia, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 08. 
08. 2016 (ďalej len „stavebně povolenie"). Kópia stavebného povolenia tvorí Prilohu
č. 1 tejto zmluvy.

2.2 Dňa 21. 05. 2014 uzatvoril postupca se spoločnosťou Z&T, a. s., so sidlom Tuhovská 
15, 830 06 Bratislava, IČO: 35 795140, zapísanou v Obchodnom registri vedenom 
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neúčinné ustanovenie bude nahrademé na základe dohody ustanovenim platným, s 
rovnakým významom. 

7.5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom postupca obdrží po 
podpise zmluvy štyri (4) vyhotovenia EI postupník dve (2) vyhotovenia. 

7.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zrnluvy prečítali a porozumeli mu, že ich vól'a v ňom 
dosiahnutá je daná, jasná a slobodmi, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vóle sú 
dostatočne určité a zrozumitel"né, zml uvná vofnost' nie je obmedzená a na znak súhlasu 
s jeho obsahem pripájajú svoje vlastn,,ručné podpisy. 

7.7. Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy je táto príloha: 
Príloha č. 1 - kópia právoplatného stavebného povolenia. 

V Bratislave dňa .... ? .. � .. !��----�-]';? 

Za postupcu: 
Brati,,.,,.

:j
re"'" spoloOoooť, as. 

Ing. Zsolt Luká6, EMBA 
pred•od seda predstavenstva&

Ing. František Sobota 
podpredseda predstavenstva 

. ' ; 
, .,;�';� 

---"-' .;, · L. .. c.1.�._1:� -,.!�,_i 

 

V Bratislave dňa .. !.:.:?.:.�?..'.J7 
Za postupníka: 
GRAND KOLIBA, s. r. o.

Ing. Martin Valašík 
konatel' 

1ij?.Michal Mrník 
konatel' 

-
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V rámci konania stavebník preukázal, že má k pozemku určenému na zastavanie 
vlastnícke právo a iné. K žiadosti hola predložená predpísaná projektová dokumentácia, ktorá 
je vypracovaná oprávneným projektantom a ktorá rešpektuje všeobecné technické požiadavky 
na výstavbu a ochranu životného prostredia. 

Orgán štátnej vodnej správy preskúmal žiadosť stavebníka v Zlllysle príslušných 
ustanovení vodného zákona a stavebného zíkona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú 
obrozené verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi ani neprimerane 
obmedzené či obrozené záujmy účastníkov kcnanía. 

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je 
žiadatel'mi technicky zdovodnené a podl'a preskúmania predložených dokladov nie sú 
ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, rozhodol orgán štátnej vodnej 
správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podal' odvolanie podl'a § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších :i:redpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivostí o životné prostredíe, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, pncovisko Tomášiková 46, 832 05 Bratislava 3. 
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

r· 

vedúci oddelen
Schválil: Ing. Patrick Lutter

 
Ing. Filip Macháček 
vedúcí odboru 

Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/003012/KEN/III-5438, zo dňa 30.06.2016 sa doručuje: 

Účastníci konania: 
I. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
2. Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nárnestie I, 814 99 Bratislava I
3. Ing. Peter Paško, Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15 Bratislava 11
5. HYDRO - Ing. Štefan Hromada, Sibírska 29, 831 02 Bratislava
6. Z&T, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
7. GTC Real Estate Vinohrady s.r.o., Jarošova I, 831 03 Bratislava








