
ZMLUVA O ODPLATNOM PREVODE MAJETKU

Č. KP/82/2021/BVS

rnedzi

7 PETRONIUS GROUP,

ako Prcdávajúcim

II Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.

ako Kupujúcim



Táto ZMLUVA O ODPLATNOM PREVODE MAJETKU Č. KP/82/2O21JBVS (ďalej len Zmluva)
sa uzatvára podl‘a ustanovení 409 a nasl. zákona č. 5 13/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

(1) PETRONIUS GROUP, s.r.o., so sídlom Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice,
Slovenská republika, IČO: 47 862 220, DIČ: nic je platcom DPH, spoločnost‘ zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 35087/R,
koriajúca prostredníctvom: Martin Baláž, konatel‘ (d‘alej len Predávajúci), a

(2) Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 850 370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri vedenorn Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka Č.
3080/B, konajúca prostredníctvom: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny
riaditel‘ a Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný riaditel‘ (d‘alej len Kupujúci).

VZHĽADOM NA TO, ŽE:

(A) Predávajúci je výlučným vlastníkom Inf‘raštruktúry a má záujem previest‘ svoje vlastnicke právo
k nej na Kupujúceho;

(B) Póvodný prevádzkovatel‘ Infraštruktúry, spoločnost‘ KIJNKUR s.r.o., dlhodobo neplnil
povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/200 1 Z. z. o regulácii v siet‘ových odvetviach
v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon), Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vód a vybraných zložiek životného prostredia kraja
rozhodnutím č. OU-BA-OSZP2-2019/029l24-GGL zo dňa 26. 03. 2019 (d‘alej len
Rozhodnutie) vyhlásil nútenú správu Infraštruktúry, pričorn v zmysle predmetného Rozhodnutia
bol počas trvauia nútenej správy prevádzkou a údržbou predmetnej Infraštruktúiy na náklady
Predávajúceho poverený Kupuj úci;

(C) Kupujúci v súlade s Rozhodnutím vystavoval Predávajúcemu v období výkonu nútenej správy
faktúry za jednotlivé činnosti súvisiace s výkonom prevádzky Infraštruktúry, pričom vystavené
faktúry neboli do času uzatvorenia tejto Zmluvu zo strany Predávajúceho uhradené;

(D) Listom zo dňa 28. 09. 2020 Predávajúci požiadal Kupujúceho o prevzatie Inf‘raštruktúry do
vlastníctva Kupujúceho, pričom súčasne požiadal Kupujúcelio o dobropisovanie faktúr
vystavených Predávajúcemu za nútený výkon správy Infraštruktúry;

(E) Kupujúci má záujem za podinienok dohodnutých v tejto Zmluve stat‘ sa výlučným vlastníkom
Infraštruktúry a zaplatit‘ za ňu Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu;

STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 Definície

V Zniluve majú výrazy s veľkým počiatočným písmenom nasledujúci význam:

Infraštruktúra alebo Predmet prevodu znamená kanalizačnú infraštruktúru vo výlučnom
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vlastníctve Predávajúceho, nachádzajúcu sa na Pozemkoch v katastrálnom území Jánošíková,
obec Dunajská Lužná, okres Senec, pozostávajúcu z nasledovných častí:

(a) Stoka A DN300 PVC SNS dĺžky 110,44 rn
(b) Stoka B DN300 PVC SNS dÍžky 313,28 m
(c) Výtlak DN63 HDPE dÍžky 6,67 m
(d) Kanalizačná čerpacia stanica ČS-l,

ktorej užívanie v rámci stavby: „ Duiijská Lužná, Obytná zóna Výmol 2“, ktorej investorom bol
Predávajúci, bob povolené na základe Kolaudačného rozhodnutia.

V súlade s ustanovením 3 ods. 4 písm. h) Zákona sa kanalizačné prípojky nepovažujú za
verejnú kanalizáciu ani jej súčast‘, a preto kanalizačné prípojky nic sú predmetom prevodu na
základe tejto Zrnluvy.

Kolaudačné rozhodnutie znamená kolaudačné rozhodnutie povol‘ujúce užívanie Infraštruktúry
vydané Okresným úradom Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej
správy, č. rozhodnutia: OU-SC-OSZP/2017/002181/I-4kIPl zo důa 31. 01. 2017, ktoré nadobudlo
právoplatnost‘ dňa 10. 03. 2017. Fotokópia Kolaudačného rozhodnutia tvorí Prílobu 1 Zmluvy.

Kúpna cena znamená cenu za prevod vlastníckeho práva k lnfraštruktúre vo výške 33.370,65
EUR (slovom: tridsaťtritisic tristosedemdesiat eur a šest‘desiatpäť eurocentov), ktorá má
význam uvedený v článku 2. ods. 2.2 (Kzípna cena a platobné podnzienlcy) Zmluvy.

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

PohI‘adávka Kupujúceho znamená nárok Kupujúceho na úhradu Faktúr zo strany
Predávaj úceho.

Faktúry znamenajú faktúry vystavené Kupujúcim za výkon nútenej správy Infraštruktúry
a neuhradené zo strany Predávajúceho, pričom sa jedná o nasleclovné faktúry, spolu vo výške
33.370,65 EUR (slovom: tridsat‘tritisíctristosedemdesiat eur a šest‘dcsiatpät‘ eurocentov) s DPH:

faktúra Č. 2201002627 vystavená dňa 29.04.2020 vo výške 1.597,56 Eur,
faktúra Č. 2201009639 vystavená dňa 3 1.10.2020 vo výške 2.488,97 Eur,
faktúra Č. 2201002386 vystavená diia 15.04.2020 vo výške 1.469,98 Eur,
faktúra Č. 2201002441 vystavená dňa 15.04.2020 vo výške 4.605,73 Eur,
faktúra Č. 2201001441 vystavená dňa 26.02.2020 vo výške 2.112,79 Eur,
faktúra Č. 2201001437 vystavená dňa 26.02.2020 vo výške 1.521,77 Eur,
faktúra Č. 2201003872 vystavená d6a 09.06.2020 vo výške 1.252,92 Eur,
faktúra Č. 2201005236 vystavená dňa 16.07.2020 vo výške 2.055,60 Eur,
faktúra Č. 2201005242 vystavená dňa 30.06.2020 vo výške 2.489,93 Eur,
faktúra Č. 22010061‘71 vystavená dňa 3 1.07.2020 vo výške 2.564,77 Eur,
faktúra Č. 2201008435 vystavená dňa 30.09.2020 vo výške 2.420,03 Eur,
faktúra Č. 2201007193 vystavená dňa 3 1.08.2020 vo výške 2.929,79 Eur,
faktúra Č. 2201010584 vystavená dňa 30.11.2020 vo výške 3.010,82 Eur,
faktúra Č. 2211000116 vystavená dňa 31.12.2020 vo výške 2.849,99 Eur.

Pohl‘adávka Predávajúceho znamená nárok Predávajúceho na úhradu Kúpnej ceny zo strany
Kupujúceho za prevod vlastníckeho práva k bfraštruktúre z Predávajúceho na Kupujúceho.

Pozemky znarnenajú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Jánošíková, obec
Dunajská Lužná, okres Senec, na ktorých sa nachádza Infraštruktúra, a to nasledovné pozemky:

Strana-3 -1-19-



1. pozemky parcely registra „C“, a to:

(a) parc. č. 183/9, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 2994 rn2,
(b) parc. č. 183/496, druh pozemku: ostatná plocha, o výrnere 497 rn2,
(c) parc. č. 183/497, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 1263 rn2,

zapísané na liste vlastníctva Č. 1459, pozemky sú vo výlučnom vlastníctve:
PETRONIUS, spol. s r.o., Štvrt‘ SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice,

2. pozernok parcely registra „C“, parc. č. 183/581, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere
78 rn2, zapísaný na liste vlastníctva Č. 639 ie vo výlučnorn vlastníctve:

3. pozernok parcely registra „C“, parc. č. 183/495, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 64 rn2, zapísaný na liste vlastníctva Č. 2189, pozernokje vo výlučnom vlastníctve:
ALEJ JABĹčKO s.r.o., Bodrocká 11, 821 07 Bratislava.

Pracovný deň znamená každý deň s výnimkou soboty a nedele, štátnych sviatkov a dní
pracovného pokoja.

Právo tretej osoby znamená akékol‘vek právo tretej osoby, s výnimkou práva vznikajúceho
tretej osobe zo zákona alebo na základe zákona vzbl‘adorn na povahu Infraštruktúry, viažuce sa
na Infraštruktúru alebo s ňou spojené, najrnä:

(a) záložné právo s výnimkou záložného práva zriadeného v prospech banky,

(b) podzáložné právo,

(c) zádržné právo,

(d) zabezpečcnic podmienenýrn, nepodrnienenýrn alebo zabezpečovacím prcvodom práva,

(e) právo zodpovedajúce vecnému bremenu,

(O výhradu vlastníckeho práva,

(g) predkupné právo,

(h) obrnedzcnie vlastníka lnfraštruktúry vo vol‘noni disponovaní,

(i) zákaz nakladania alcbo predbežné opatrenie, alebo

(j) akékol‘vek mé právo zakladajúce právo na prednostné uspokojenie v konkurznom,
reštrukturalizačnom, exekučnorn alebo mom podobnom konaní.

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

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

1.2 Výklad

Pokial‘ nie je v Zmluve uvedené inak, akýkol‘vek odkaz v Zmluve na:

Predávajúceho a Kupujúceho sa bude vykladat‘ tak, že zahfňa všetkých ich právnych
nástupcov a akékol‘vek osoby, na ktoré Predávajúci alebo Kupujúci postúpil v súlade so
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Zmluvou všetky svoje práva vyplývajúce Zo Zmluvy alebo ich čast‘ a ktoré prijali všetky závázky
Predávajúceho alebo Kupujúceho vyplývajúce zo Zmluvy alebo ich časf.

1.3 Menové symboly

EUR a euro označujú zákonnú menu Slovenskej republiky.

1.4 Odkazy

Pokial‘ nic je v Zrnluve uvedené inak, akýkol‘vek odkaz v tejto Zmluve na:

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

(b) Zmluvu, akúkol‘vek inú zmluvu alebo dokument sa bude vykladat‘ ako odkaz na túto
Zmluvu, inú zmluvu alebo dokument v ich platnom a účinnom znení, a

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

1.5 Nadpisy a prílohy

Nadpisy článkov a odsekov slúžia výlučne pre ul‘ahčenie orientácie a pri výklade Zinluvy sa
ncpoužijú. Prílohy Zmiuvy tvoria jej neoddelitel‘nú súčasť.

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Prevod vlastníckeho práva

(a) Prednietom Zrnluvy je prevod výlučného vlastníckeho práva k Infraštruktúre z
Predávajúceho na Kupujúceho.

(b) Za podmienok uvedených v Ziriluve prevádza Preclávajúci Inf‘raštruktúru clo výlučného
vlastníctva Kupujúceho a Kupujúci sa zaväzuje Infraštruktúru od Predávajúceho prevziať
za Kúpnu cenu.

(c) Kupujúci vyhlasuje, že sa s umiestnením a stavom Infraštruktúry ako osoba
zabezpečujúca nútený výkon prevádzky oboznámil, je mu zrejrný jej právny a faktický
stav a je mu známa aj celá dokuinentácia týkajúca sa Infraštruktúry, ktorú má
Predávajúci k dispozícii.

(d) Strany sa dohodli, že spolu s Infraštruktúrou neprechádzajú ani sa neprevádzajú na
Kupujúceho podl‘a tejto Zmluvy akékoľvek peňažné alebo mé záväzky Predávajúceho
voči tretím osobám, ktoré vyplývajú alebo súvisia s Inf‘raštruktúrou. Pre odstránenie
pochybností, Kupujúci podpisom Zrnluvy nepreberá žiaden závázok Preclávajúceho a ani
nepristupuje k akémukol‘vek záväzku Predávajúceho voči tretím osobám, pričom za
splnenie týchto zostáva zodpovedný sám Predávajúci.

Vyhlásenie zhotovitel‘a tvorí prílohu 3 ( VyhJcsenie zhotovitelh) Zniluvy.

2.2 Kúpna cena a platobné podmienky
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(a) Na základe vzájoninej dohody stanovili Strany výšku Kúpnej ceny za Predmet prevodu
vo výške vo výške 33.370,65 EUR (slovom: tridsat‘tritisíc tristosedemdesiat eur
a šest‘desiatpät‘ eurocentov), ktorá sa rovná výške Pohl‘adávky Kupujúceho
(predstavujúcej nárok Kupujúceho na úhradu Faktúr zo strany Predávajúceho) ku dňu
uzatvorenia tejto Zmluvy.
Výšku Kúpnej ceny je možné menit‘ len písomnou dohodou oboch Strán.

(b) Predávajúci vystaví a odošle Kupujúcemu faktúru na úhradu Kúpnej ceny za Predmet
prevodu do pätnástich (15) dní odo dňa podpisu Odovzdávacieho protokolu v zmysle
článku 3. (ODO VZDANIE INFRAŠTRUKTRY,) oprávneným zástupcami oboch Strán,
pričom doručená faktúra musí obsahovat‘ všetky náležitosti v zmysle platných všeobecne
závázných právnych predpisov a jej prílohou bude Odovzdávací protokol. Predávajúci
doručí faktúru na úhradu Kúpnej ceny za Predmet prevodu do podatel‘ne v sídle
Kupujúceho.

(c) Strany sa následne dohodli, že Pohl‘adávka Predávajúceho (predstavujúca nárok
Predávajúceho na úhradu Kúpriej ceny zo strany Kupuj úceho) sa následne započíta
s Pohl‘adávkou Kupujúceho (predstavujúcej nárok Kupujúceho na úhradu Faktúr zo
strany Predávajúceho), čím sa považuj ú obidva nároky Strán sa uspokojené.

(d) Pre vylúčenie akýchkol‘vek pochybností Strany podpisom tejto Zmluvy berú na vedoniie,
že záväzok Kupujúceho uhradit‘ Predávajúcernu za prevod vlastníckeho práva
k Infraštmktúre Kúpnu cenu zanikne v dósledku započítania v zinysle písmena (c) tohto
bodu Zmluvy, a teda na základe tejto Zmluvy nie je Kupujúci povinný Predávajúcernu
uhradit‘ žiadnu platbu v súvislosti s prevodom vlastníckeho práva k Inúaštruktúre.

3. ODOVZDANIE INFRAŠTUKTÚRY

3.1 Strany sa dohodli, že Predávajúci odovzdá Kupujúcemu lnfraštruktúru, ktorá je Predrne(norn
prevodu podl‘a tejto Zmluvy, do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
Zmluvy, a to formou písoinného odovzdávacieho protokolu podpísaného oprávnenými
zástupcami oboch Strán, ktorého vzor tvorí Prítohu Č. 2 tejto Zmluvy (d‘alej len Odovzdávací
protokol). Za Kupujúceho je oprávnený prevziat‘ lnfraštruktúru a podpísat‘ Odovzdávaeí
protokol poverený zamestnanee divízie odvádzania odpadových ‘ód Kupuj úeeho.

3.2 Vlastnícke právo k Infraštruktúre, ako aj zodpovednost‘ za škodu a nebezpečenstvo náhodného
zničenia lnf‘raštruktúry, preehádza na Kupujúceho podpísaním vyššie uvedeného
Odovzdávaeieho protokolu.

3.3 Strany sa zaväzujÚ poskytnút‘ si ‘šetku súčimiost‘ na to, aby prevod Infraštruktúry na
Kupujúceho prebehol bezproblérnovo a rýehlo v súlade so Zmluvou. V prípade, ak sa vyskytnú
akékol‘vek problémy, Strany sa zavázujú spolupracovat‘ v maximálnoiri možnom rozsahu na ich
odstránení resp. vyriešení tak, aby sa dosiahot účel tejto Zrnluvy.

4. VYHLÁSENIA A UBEZPEČENIA

4.1 Vyhlásenia a ubezpečenia Predávajúceho

a) Predávajúci vyhlasuje skutočnosti a ubezpečuje Kupujúceho, že:
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(1) je osobou oprávnenou platne uzatvorit‘ Zmluvu, uplatňovat‘ svoje práva a plnit‘ svoje
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy,

(2) má vyrovnané všetky splatné závázky a boli splnené všetky splatné platobné povinnosti
spojené s výstavbou a údržbou Infraštruktúry alebo preukázatel‘ne uskutočnil právne
kroky srnerujúce k spochybneniu uplatnených nárokov tretích strán v súvislosti
s výstavbou a údržbou Infraštruktúry,

(3) uzatvorenie Zmluvy Predávajúcim ani plnenie jeho záväzkov znej vyplývajúcich nebude
mat‘ za následok porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu, rozhodnutia orgánu
verejnej správy, jeho vnútorného predpisu a ani zmlúv, ktorýnii je viazaný,

(4) je jediným a výlučným vlastníkom Inf‘raštruktúry,

(5) má k nfraštruktúre riadny a platný titul nadobudnutia vlastníckeho práva a je spósobilý
a oprávnený ju predat‘ Kupujúcemu,

(6) nic je ako dlžník alebo povinný účastníkom konkurzného ani exekučného konania,
reštrukturalizačného konania, konania o výkon súdneho, rozhodcovského alebo
správneho rozhodnutia a ani žiadnc z uvedených konaní mu podl‘a jeho vedomia nehrozí
a neprebieha (a neboli mu doručené akékol‘vek podklady alebo podania, ktoré by
vyvracali čokol‘vek z uvedeného a zároveň Predávajúci nič z vyššie uvedeného sám
neinicioval) a ani nemá vedomost‘, že by hrozilo konanic o určenie vlastníckeho práva
alebo exekučné konanie týkaj úcc sa Infraštruktúry,

(7) neeXistujú akékol‘vek úradné rozhodnutia (ktoré nadobudli právoplatnost‘) ani zrnluvné
dojednania, nezačalo konanie, ktoré by mohlo viest‘ k vydaniu takého rozhodnutia, ktoré
by mohlo (i) vicst‘ k odňatiu vlastníckeho práva Kupuj úceho k Infraštruktúre, (ji) viesť
ku vzniku akéhokol‘vek Práva tretích osúb k Inf‘raštruktúre, (iii) obmedzit‘ oprávnenie
Kupujúccho nakladat‘ s Inf‘raštruktúrou alcbo (iv) z ktorého by pre Kupujúceho mohla
vyplynút‘ povinnost‘ vynaložit‘ únančné či mé prostriedky v súvislosti s vlastníctvom
Infraštruktúry,

(8) na Inf‘raštruktúre nespočívajú právne vady akéhokol‘vek druhu a nic je zat‘ažená
akýirikol‘vek Právom tretej osoby (s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v tejto
zmluve),

(9) boli urobené všetky úkony, splnené všetky podmieiiky a Predávajúci získal všetky
povolenia, oprávnenia, schválenia, a má súhlasné vyj adrenia (a tieto sú platné a účinné),
ktoré sú potrebné na (i) platnost‘, účinnost‘ a vymáhatel‘nosť Zmluvy a (ii) riadne a
včasné plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy,

(10) Infraštruktúra nic je prenajímaná tretej osobe a ani neexistuje zinluva alebo závzok na
prenájom Infraštruktúry,

(11) 50 žiadnou tret‘ou osobou neuzatvoril zmluvu, ktorou by Infraštruktúru (i) predal, (ii)
daroval, (iii) zamenil, (iv) vložil ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo
do majetku subjektu, ktorý nic je právnickou osobou, alebo (v) inak scudzil,
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(12) Infraštruktúra nie je zat‘ažená akoukol‘vek environmentálnou zát‘ažou nad štandard
obvyklý pre danú lokalitu a daný čas,

(13) vo vzt‘ahu k lnfraštruktúre neeXistujú akékol‘vek nedoplatky daní alebo mých úradných
dávok alebo pohl‘adávky tretích osób,

(14) zabezpečí akékoľvek právne úkony potrebné k riadnemu prevodu vlastníckeho práva k
Iifraštruktúre na Kupujúceho,

(15) nezamlčal žiadnu podstatnú skutočnost‘ (okolnost‘), ktorá by objektívne mohla mat‘ vplyv
na rozhodnutie Kupujúceho uzatvorit‘ túto Zmluvu (nadobudnút‘ vlastnícke právo k
Jnfraštruktúre).

b) Predávajúci týmto vyhlasuje, že všetky vyššie uvedené vyhlásenia a ubezpečenia sú pravdivé
a zavázuje sa Kupujúcemu nahradit‘ škodu a náklady súvisiace s uplatnením nároku na
náhradu škody, ktoré Kupujúcemu vzniknú priatno alebo nepriamo v príčinnej súvislosti
s nepravdivost‘ou ktoréhokol‘vek z vyhlásení alebo ubezpečení Predávajúceho v Zmluve.

4.2 Vyhlásenia a ubezpečenia Kupujúcelio

Kupujúci vyhlasuje skutočnosti a ubezpečuje Predávajúceho, že:

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

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

Kupujúci vyhlasuje, že všetky ním vyššie uvedené vyhlásenia a ubezpečcnia sú pravdivé
a zaväzuje sa Predávajúcemu nahradit‘ škodu a náklady súvisiace s uplatnením nároku na
náhradu škody, ktoré Predávajúcemu vzniknú priamo alebo nepriamo v príčinnej súvislosti
s nepravdivost‘ou uvedených vyhlásení a ubezpečení Kupujúceho v Zmluve.

4.3. Pravdivost‘ vyhlásení

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

5. ZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN

5.1. Predávajúci sa zaväzuje, že v lehote dvanástich (12) kalendárnyc}i mesiacov odo dňa
nadobudnutia účiimosti tejto Zirituvy zabezpečí zriadenie vecného bremena v prospech
Kupujúceho ako oprávneného z vecného bremena s obsahom podľa písmena (e 1) tohto odseku
5.1. Zmluvy, a za tým účelom na svoje náklady zabezpečí:

(a) vypracovanie geometrického plánu na účely zriadenia vecného bremena k častiam
pozemkov parcely registra „C“,

1. parc. č. 183/9, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 2994 rn2,
2. parc. č. 183/496, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 497 rn2,
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3. parc. Č. 183/497, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 1263 rn2,
zapísané na liste vlastníctva Č. 1459, pozemky sú vo výluČnom vlastníctve:
PETRONIIJS, spol. s r.o., Štvrt‘ SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice (d‘alej spolu len
Zat‘ažené pozemky 1), na ktorých sa Predmet prevodu nachádza (ďalej len
Geometrický plán 1),

(b) vypracovanie geometrického plánu na účely zriadenia vecného brernena k časti pozemku
parcely registra „C“, parc. Č. 183/581, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 78 rn2,
zapísaný na liste vlastníctva Č. 639, pozemok je vo v‘lucnnm vlastníctve:

- (d‘alej len Zat‘ažený
pozemok 2), na ktorom sa Predmet prevodu nachádza (d‘alej len Geometrický plán 2) a

(c) vypracovanie geometrického plánu na účely zriadenia vecného brernena k časti pozemku
parcely registra „C“, parc. č. 183/495, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o výrnere 64 rn2, zapísaný na liste vlastníctva Č. 2189, pozemok je vo výluČnom
vlastníctve: ALEJ JABLčKO s.r.o., Bodrocká 11, 821 07 Bratislava (d‘alej len Zat‘ažený
pozemok 3), na ktororn sa Predmet prevodu nachádza (d‘alej len Geometrický plán 3);

(d) vypracovanie znaleckých posudkov na účely stanovenia hodnoty vecného brernena
k častiam Zat‘ažených pozemkov 1 v rozsahu podl‘a Geometrického plánu 1 a/alebo k časti
Zat‘ažeitého pozemku 2 v rozsahu podl‘a Geometrického plánu 2 a/alebo k časti
Zat‘aženého pozemku 3 v rozsahu podl‘a Geometrického plánu 3, resp. na účely stanovenia
výšky odplaty za zriadenie vecného bremena k častiam Zat‘ažených pozemkov 1 v rozsahu
podl‘a Geometrického plánu 1 a/alebo k časti Zat‘aženého pozemku 2 v rozsahu podl‘a
Geometrického plánu 2 a/alebo k časti Zat‘ažcného pozemku 3 v rozsahu podl‘a
Geometrického plánu 3, vprípade uplatnenia (výberu) možnosti uvedcnej v odseku 5.1.
písm. (e2) tohto článku Zrnluvy,

(el) doručenie Kupujúcemu zo strany vlastníka Zat‘ažených pozemkov I a/alebo vlastníka
Zaťaženého pozemku 2 a/alebo vlastníka Zat‘aženého pozemku 3, riadne podpísaného
písomného návrhu Zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena v štyroch (4)
vyhotoveniach, na základe ktorej bude v prípade jej zavkladovania na dobu neurčité
bezodplatne zriadené vecné bremeno pósobiace in rem k častiam Zat‘ažených pozernkov I
a!alebo Zat‘aženého pozemku 2 a/alebo Zaťaženého pozemku 3 v prospech Kupujúceho
(Oprávneného z vecného bremena) ako vlastníka Infraštruktúry, ako aj v prospech
každého d‘al šicho vlastníka Infraštruktúry, prípadne právneho nástupcu Kupujúceho,
pričom predmetnému vecnému bremenu bude zodpovedat‘ právo spočívajúce v práve
uloženia, umiestnenia, zriadenia, vedenia a prevádzkovania Infraštruktúry na Zat‘ažených

pozemkoch 1 a/alebo Zat‘aženom pozemku 2 a/alebo Zat‘aženom pozemku 3 v práve
uživania, opravy, úpravy, údržby, kontroly, rnodernizácie, rekonštrukcie a odstránenia
Infraštruktúry a súčasne v práve \‘stupu na Zat‘ažené pozemky 1 a/alebo Zat‘ažený
pozemok 2 a/alebo Zat‘ažený pozemok 3 pešo a motorovými i nemotorovými vozidlami,
stroj mi a mechanizmami, právo prechodu a prejazdu cez Zat‘ažené pozemky 1 a/alebo
Zat‘ažený pozemok 2 aĺalebo Zat‘ažený pozernok 3, a to na účely výkonu opravy, úpravy,
údržby, uloženia, prevádzkovania, užívania, kontroly, modernizácie, rekonštrukcie a/alebo
odstránenia Infraštruktúry, a to všetko v rozsahu podl‘a Geometrického plánu 1 a/alebo
Geometrického plánu 2 a/alebo Geometrického plánu 3 (d‘alej spoloČne aj ako Vecné
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bremeno),

alebo

(e2) doručenie Kupuj úcernu zo strany Povinného z vecného bremena Zmluvy o odplatnom
zriadení vecného bremena, ktorá bude uzavretá medzi Povinným z vecného bremena
(vlastníkom Zat‘ažených pozemkov 1 ařalebo vlastníkom Zat‘aženého pozemku 2 a/alebo
vlastníkom Zat‘aženého pozemku 3), Kupujúcim (Oprávneným z vecného bremena) ako
vlastníkom Infraštruktúry a za účasti Predávajúceho ako platitel‘a (zúčastnenej osoby), na
základe ktorej bude Povinným z vecného bremena na dobu neurčitú zriadené Vecné
bremeno k častiam Zat‘ažených pozemkov 1 a/alebo Zat‘aženého pozemku 2 a/alebo
Zat‘aženého pozemku 3 v rozsahu podl‘a Geometrického plánu 1 aĺalebo Geometrického
plánu 2 a!alebo Geometrického plánu 3, v prospech Kupujúceho (Oprávneného z vecného
bremena) ako vlastníka Infraštruktúry, ako aj v prospech každého d‘alšieho vlastníka
Infraštruktúry, príp. právneho nástupcu Kupujúceho a Predávajúci bude ako platitel‘
povinný uhradit‘ Povinnému z vecného bremena odplatu za zriadenie Veeného bremena,
pričom Predávajúci sa v takom prípade ako platitel‘ a zúčastnená osoba zaväzuje podpísat‘
Zmluvu o odplatnom zriadení vecného bremena.

5.2. Strany sa za účelom vylúčenia akýchkol‘vek pochybností dohodli, že všetky náklady spojené so
zriadením Vecného bremena k častiam Zaťažených pozemkov 1, Zat‘aženého pozemku 2
a Zat‘ažcného pozemku 3 v prospech Kupujúceho (Oprávneiiého z vecného breinena) ako
vlastníka lnf‘raštruktúry (ako aj v prospech každého d‘alšieho vlastníka Inúaštruktúry, príp.
právneho nástupcu Kupujúceho), vrátane poplatku za podanie návrhu na vklad Vecného bremena
do katastra nchnuteľností, bude v celom rozsahu znášat‘ Predávaj úci.

Strany sa d‘alej dohodli, že záväzok Prcdávajúceho zabezpečit‘ zriadenie Vecného bremena
v prospech Kupuj úceho je splnený dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení
vkladu Vecného bremena v prospech Kupuj úceho do katastra nehnutel‘ností k Zat‘aženým
pozemkorn 1, Zat‘aženému pozemku 2 a Zat‘aženému pozemku 3

5.3. V prípade, ak Predávajúci poruší svoj ktorýkol‘vek svoj záväzok spočívajúci v zabezpečení
zriadenia Vecného bremena na Zat‘ažených pozemkoch 1 a!alebo na Zat‘aženom pozemku 2
aĺalebo na Zat‘aženom pozemku 3 v prospech Kupujúceho ako oprávneného z vecného breinena
v lehote dvaiiástich (12) kalendárnych niesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
Kupujúci je oprávnený uplatnit‘ si voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 10.000,- EUR (slovom: desat‘tisíc eur), ato samostatne za každé porušenic povinnosti
zriadit‘ Vecné bremeno na Zat‘ažených pozemkoch 1 aĺalebo Zat‘aženom pozemku 2 a/alebo
Zaťaženom pozemku 3. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty uvedenej
v tomto bode Zmluvy dochádza aj k zániku povinnosti zabezpečovanej touto zmluvnou pokutou.
Zaplatením zmluvnej pokuty nic je dotknutý nárok Kupujúceho domáhat‘ sa voči Predávajúcemu
náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Pohl‘adávka na zaplatenie zmluvnej pokuty bude
splatná do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho na jej zaplatenie
Predávajúcemu. V prípade porušenia záväzku (nesplnenia povinnosti) zabezpečit‘ zriadenie
Vecného bremena na Zat‘ažených pozemnkoch 1 a/alebo Zat‘aženom pozemku 2 a/alebo
Zat‘aženom pozemku 3 zo strany Predávajúceho, Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného
odkladu odovzdat‘ Kupujúcemu Geometrický plán 1 a/alebo Geometrický plán 2 a/alebo
Geometrický plán 3 a príslušný znalecký posudok, ktoré boli alebo mali byt‘ na náklady
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Predávajúceho vyhotovené za účelorn zriadenia Vecného bremena.

6. PLATNOSŤ A ÚČINNOSt ZMLUVY

6.1. Platnost‘ a účinnost‘ Zmluvy

(a) Zrnluva nadobúda platnost‘ dřtom jej podpisu oprávnenými zástupcanii oboch Strán a
ťičiiinost‘ dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak je na nadobudnutie jej účinnosti
potrebné zverejnenie v zmysle príslušných právnych predpisov.

(b) Strany sa dohodli, že Zmlu\ru nieje možné ukončit‘ výpoved‘ou.

6.2. Odstúpenie od Zmluvy

(a) Predávajúci je oprávnený od Zrnluvy odstúpit‘, ak ktorékol‘vek z vyhlásení a ubezpečení
Kupujúceho uvedených v článku 4. odsek 4.2 (Vyhlósenia a ubezpečenia Kupujúceho)
Zrnluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo bude porušené a Kupujúci vadu neodstráni ani
v lehote dodatočných tridsiatich (30) dní od prijatia písonrnej výzvy Predávajúceho
presne špecifikujúcej vadu. Predávajúci je oprávnený od Zrnluvy odstúpit‘ aj v prípade,
ak Kupujúci neuhradí Kúpnu cenu alcbo jej čast‘ v lehote splatnosti uvedenej v tejto
Zmluve a ani v lehote dodatočných tridsiatich (30) dní od prijatia písomnej výzvy
Predávajúceho na úhradu Kúpnej ceny.

(b) Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpit‘, ak ktorékol‘vek z vyhlásení a ubezpečení
Predávajúceho uvedených v článku 4. odsek 4.1 (VyJiksenia a ubezpečenia
P;edávajúceho) Zmluvy sa ukáže nepravdivé alebo bude porušené a Predávajúci vadu
neodstráni ani v lehotc dodatočných tridsiatich (30) dní od prijatia písomnej výzvy
Kupuj úceho presne špecifikuj úcej vadu.

(c) Strany sa dohodli, že odstúpenim od Zrnluvy ktorejkoľvek zo Strán zaniká platnost‘
a účinnost‘ Zmluvy, a to s účinkami ex nunc.

6.3. Náhrada škO(1V

Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok Strany na náhradu škody, ktorá bola spósobená druhou
Stranou porušením jej povitrností zo Zrnluvy a ani nárok Strany na zaplatenie zmluvnej pokuty
podl‘a Zmluvy. Výšku škody určí nezávislý znalec, na ktorom sa Strany dohodnú, pričorn ak sa
na ňom Strany nedohodnú, výšku škody určí príslušný súd.

Zmluvné strany sa dohodli, že právo na náhradu škody podl‘a tejto Zmluvy sa uplatní len vo
výške presahujúcej už uplatnenú Zmluvnú pokutu.

6.4. Vrátenie plnení strán

V prípade, ak ktorákol‘vek Strana od Zmluvy odstúpi, Strany sa zaväzujú si vrátit‘ Kúpnu cenu
(ak už bola prijatá Predávajúcim) a hfraštruktúru najneskór do desiatich (10) Pracovných dní po
prijatí/zaslaní oznámenia o odstúpení od Zniluvy druhej Strane.

6.5. Sankcie
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(a) V prípade, ak sa ktorékol‘vek z vyhlásení a ubezpečení Predávajúceho uvedených
v článku 4. ods. 4.1. (Vyhlásenia a ubezpečenia Předávqjúceho) Zmluvy, ukáže
nepravdivé alebo bude porušené a Predávajúci vadu neodstráni ani v Iehote dodatočných
tridsiatich (30) dní od doručenia písomnej výzvy Kupuj úceho presne špecifíkujúcej vadu,
Kupujúci je oprávnený uplatnit‘ si u Predávajúceho nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 2.000,- EUR (slovorn: dvetisíc eur) za každé takéto nepravdivé alebo porušené
vyhlásenic alebo ubezpečenie, a to bez ohl‘adu na zavinenie, pričom Predávajúci J e
povinný zrnluvnú pokutu zaplatit‘ do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy Kupujúceho na jej zaplatenie.

(b) V prípade, ak ktorékol‘vek z vyhlásení a ubezpečení Kupujúceho uvedených v článku 4.
ods. 4.2. ( Vyli Jásenia a ubezpečenia Kupi/úceho) Zmluvy sa ukáže nepravdivé, neťiplné,

skreslené, alebo zavádzajúce a Kupujúci vadu neodstráni ani v lehote dodatočných
tridsiatich (30) dní od prijatia písornnej výzvy Predávajúceho presne špecifikujúcej vadu,
Predávajúci je oprávnený uplatnit‘ 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, ato bez ohl‘adu na zavinenie, pričorn Kupujúci je povinný
zmluvnú pokutu zaplatit‘ do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa doručenia písornnej
výzvy Predávajúceho na jej zaplatenie.

(c) Strany vyblasujú, že výšku zmluvnej pokuty podl‘a tohto odseku 6.5 (Sankcie) považujú
za primeranú zabezpečovaným záväzkom. V prípade vzniku nároku na zaplatenie
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Strán na náhradu škody, a to ani vo výške
prevyšuj úcej dohodrtutú zrnluvnú pokutu.

7. DÓVERNOSt

7.1. Dvernost‘

(a) Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykol‘vek po dni uzatvorenia Zrnluvy, ako i po jej
ukončení bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani
neoznámi akcj kol‘vek tretcj osobe, s výnimkou svoj ich splnornocnených zástupcov,
právnikov, audítorov, ktorí budú overovat‘ účtovnú závierku príslušnej Strany, materskej
spoločnosti, dcérskej spoločnosti rnaterskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda
materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo
regulačného orgánu, alebo mého orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov
alebo zmluvne, akékoľvek dóverné informácie, o ktorých sa dozvedela v súvislosti
s plnením Zmluvy, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo mé
informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a
to vrátane informácií týkajúcich sa podnikatel‘skej činnosti alebo mých záležitostí druhej
Strany.

(b) Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytn6t‘ takéto informácie:

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

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

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

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

8. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

8.1. Doručovanie písomností

(a) Všetky oznámenia a žiadosti podl‘a Zmluvy, ak budú urobené v písomnej forme, budú
doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.

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

(1) momentom prevzatia na nižšie uvedených adresách alebo momentom
odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom),

(2) uplynutím piateho (5.) kalendárneho dňa od ich riadneho odoslania (v prípade
doručovania doporučenou poštou) bez obl‘adu na to, či jeli adresát skutočne
prevzal, a to aj v prípade, že sa adresát o ich obsahu nedozvedel, ak mal
možnost‘ takúto zásielku prevziat‘.

(c) Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v Pracovný deň v čase mimo bežnej
pracovncj doby (8:00 až 17:00) budú považované za doručené nasledujúci Pracovný doň.

(cl) Písomné oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byt‘ druhej Strane doručené, ako
i má koniunikácia v zmysle Zmluvy budú, pokial‘ Strana neoznámila druhcj Strano mé
kontaktné údaje písomným oznámením minimálne pätnást‘ (15) kalendárnych dní
vopred, takejto Strane doručované na nasledovné kontaktné miesta:

Predávajúci: PETRONIUS GROUP, s.r.o.

adresa: Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská
republika

do rúk:

tel.:

Kupujúci: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, as.

adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

do rúk:

tel.:

e—niail: .

(e) Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podl‘a Zniluvy budú v slovenskom jazyku.
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9. zÁvE1ČNÉ USTANOVENIA

9.1. Jazyk a rovnopisy

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

(b) Zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch. Každá Strana dostane tri (3)
rovnopisy.

9.2. Dodatky a postupiteľnost‘

(a) Zmluva sa móže v akomkol‘vek rozsahu menit‘ výlučne na základe písomných dodatkov
k nej podpísaných oboma Stranami.

(b) Strany nemajú právo postúpit‘/previesť svoje práva/pohl‘adávky!záväzky vyplývajúce zo
Zmluvy na tretiu osobu.

9.3. Rozhodné právo a oddelitel‘nosť

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

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

(c) Ak je, alebo sa stane niektorá z ustanovení Zmluvy v akornkoľvek olil‘ade protiprávnym,
neplatným alcbo nevykonatel‘ným, nebude tým dotknutá ani oslabená zákonnost‘,
platnost‘ či vykonatel‘nosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy, okrem prípadov, ak je
z dóvodu dólcžitosti povahy alebo incj okolnosti týkajúcej sa takého neplatného
ustanovenia zrejmé, že dané ustanovcnic nemóže byt‘ oddelené od ostatných príslušných
ustanovení. Strany sa zaväzujú zabezpečit‘ uskutočnenie všetkých krokov, ktoré budú
potrebné na to, aby bob dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktoré neplatné
ustanovenie tejto Zmluvy v súlade s príslušnýin právnym predpisom nahradí.

9.4. Riešenie Sporov

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

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

9.5. Dodatočné ubezpečeiiie

Každá Strana potvrdzuje druhej Strane, že:

(a) konzultovala abebo mala možnost‘ konzultovat‘ obsah, význam a dósledky každého
ustanovenia Zmluvy, vrátane svojich účtovných a právnych poradcov, ktorých
považovala za vhodných, a

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

9.6. Záverečné vyhlásenie

Strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu poroz-umeli a že tento
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vól‘u, bez akýchkol‘vek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnýrni
podpisini, ktoré k nej pripájajú.

9.7. Ochrana osobných údajov

„Osobrié údaje“ znamenajú akékol‘vek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovatel‘nej fyzickej osoby, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné
číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú
špecifické pre fyzickú, fyziologické, genetickú, rnentálnu, ekonomické, kultúrnu alebo sociálnu
identitu tejto fyzickej osoby. Pokial‘ jedna zmluvná strana zdiel‘a akékol‘vek osobná údaje s
druhou zmluvnou stranou, táto druhá zmluvná strana je povinná ticto osobné údaje spracovať v
súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu osobných
údajov (Nariadenia EÚ Č. 2W6/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a
o vol‘nom pohybe takýchto údajov (ďalcj len „GDPR“)), zákonmi, nariadeniami, pokynni a
štandardmi, a to vždy v ich aktuálnom mnení. Zrnluvná strana je povinná zabezpečit‘, aby holi

vykonaná ‘šetky príslušné prcventívne opatrenia na zaistenic bezpečnosti a prcdcbádzanic

poškocleniu, stratc alcbo zničcniu osobných údajov. PokiaF sa osohné údaje jednej zmluvncj
strany tanú dostupnými pre neoprávncnú osobu alebo ich takáto osoba získa, druhá zmlu‘ná
strana je povinná bezodkladnc upovcdotniť dotknuté ztnluvnú stranu o danom neoprávnenom

prístupc a postupovat‘ v súČinnosU S (iOtknutOu zmluvnou stranou pri výkone akýchkoľvek
opatrení S cicl‘om zmiernit‘ následky straty alcho ncoprávneného prístupu k osobným údajom. V
stanovených prípadoch je zmluvná strano povinná vykonat‘ ‘šetky príslušné opatrcnio na
zahczpečenie, aby všctci jej zástupcovia, obchodní partncri a subdodávatclia konali v súlade S

týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktorá sú súčast‘ou zmluvy. Toto
ustanovctuc sa uplatní v prípadc, ak sa na zmluvnú stranu vzt‘ahujú povinnosti v zmysle GDPR.

V dňa __LJ()2 I V Bratislave, dňa

____

PETRONIUS GROUP, s.r.o. Bratislavská vodúrenská spoločnost‘, a.s.

ako Predávajúci ako Kupujú.

Meno: Martin Ba‘áž Meno: JUDr. t-vier Utajoš
Funkcia: koriatel‘ Funkcia: predsech hredsta\‘enst\‘a
(notdrsky overený podpis) a generárn1 rcUte

tvleno: Ing. Mariáh Havel
Furikcia: Člen predstavenstva
a investičný riaditel‘
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Prďlokal

Zmluiy o odplatnomprevode majetku medzi spoločncisďou PETRON!US GROUP, s.r.a oko
Predávajúcim a spoločnosďou Bratislavská vodárenská spoloČnos os. oko Kupúcim

Fotokópla Kolaudačného rozhodnUtu
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f1 OKRESNi

ÚRAD
SENEC vor starotliosti O zI\otne prvstredie

úsek štátnej vodnej správy
Hurbanova 21. 903 0! Senec

Číslo: OUSCOSZP/2017/002181/I-4kJPl Dňa: 31.012017

KOLÁUD4ČNE ROZHODNĹTIE

Qkresný úrad Senec. Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek Štátnj ‘odnej správy, ako
miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy, podľa 5 zák.. č. 525/2003 Zz. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a dop1nen niektorých zákonov, 61 zák. č.
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb. opriestupkoch vznení
neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálnv stavebný úrad podľa ust. 120 zák.Č. 50,1976
Zb. o územnorn plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný

zákon) po vvkonanorn kolaudačnom konaní p o v o 1‘ u J e staehníkovi Pctronius Group
s, s r. o, Štvrť SNP 123,914 51 Trenčianske Teplice, v zastúpení Ing. Jaroslav Kasáš,
Miloslavovská 328/18, 900 42 Dunajská Lužná podľa 26 od3 vodného zákona a

82 nás. I stavebného zákona ti Ž Í V a ti i e vodnej stavby Dunajská Lužná
„Vstavba komunikácii 2 inžiriierskch sletí pre 33 rodinných domov, 18 radov‘ch
rodinných domo‘ a OV v Lokalite “Výmol 2“ stavebné objekty: PS.02 Prečerpávacia
šachta kanalizúcie CS-l na parc. č.183/497, 50.03 \‘erejná kanalizácia na parc.č: 183/496.
183J581. 183/9, 183,495 a pripojkv na
par.č183/179,1 83/543,183!178,183/460,183/515.183!183,1831551,]83/184,183/126,183/185,
183/186, 183/187, 183/188, 183/189, 183/190, 183/191, 183/192, 183/447. 183/193, 183/432,
183/195, 183/438, 183/196. 183/197, 183/364, 183/597, ]83/600 183/149, 183/287, 183/289,
183/291, 183/293, 183/295, 183/297, 183/590, 183/157, 183/484, 183/485, 183/486, 183/487,
183/488, 183/489, 183/490, 183/491, 183/492, 183/167, 183/583, 1831169, 183/17(1, 183/171,
183/172, 183/173, 183/174, 183/176, 183/177 v katastrálnom území Jánošíková
Všeobecné podmienky:

a Učciorn tavhv je zahezpečiť zásohrvane 33 rodinnch domov, 1$ radových rodinných
domov a občiaiiskej vybavenosti v lokalite .‚ Výmol 2 odkanalizovanie do jestvujúcej
verejnej kanalizcic.

b) Stavbu tvoria stavebné objekty:
SO (13 \‘erejná kanalizácia a prípajk ‚

Verejná kanahzácia stoka ‚.A“ — PVC hladké SN 8 DN 300 — o celkovej dtžke 110, 44 rn
Kanalizačná stoka začína v km 0.000,0(1 zaústenírn do toho času estvujúcej kanalizačnej
stoky budovanej v rámci obchodnej zón Výmoľ. Stoka do ktorej sa stoka ..Á‘
realizovaná v rmci tejto stavb zaúsťuje he z materiálu PVC a profilu DN 300.

\7erná kanalizácia stoka ..B“ — PVC hladké SN 8 DN300 — o celkovej dÍžke 313. 28 m
Na‘rhovana kanalizaúná stoka začína v km 0000.00 zaústenim do kariaiizačtiej
prečerpávacej šachty v parcele 183! 497 KN .C“ kú. Jánošíkova

Kanalizačné pripojk pre rodinné domy sú realizované z kanalizačného potrubia PVC
DN 160 od verejnej kanalizácie po revfznu šachtn, ktorá sana kanalizáciu pripája.
Ce!kovo je vvbudovan‘ch 50 ks kanalizačných pripojok



Tlako\ a kanalizacia o1. a C — HDPE D\ ó o celko\ e dlzke 6 67 rn

Prečerpávacia stanica umiestená v šachte na parc. 183/497 kú. Janošíková

PS.02 — Prečerpávacia šachte a kanalizácie ČS-l

Predmetom je prečerpávacia šachta na verejnej kanalizácii realizovanej obci Dunajská

Lužná, mé. Janošikova. Strojtechnologická časť pozostáva z dvoch kusov čerpadiel AS

0840.1 8 823‘2D ( DiTSt ovládaných pla‘ákovým systémom s elektronickým riaden.ím.

Tenw je v rozvádzačove skrini, Samotné čcrpaWá sú umiestnene na liatinovom

oceFoom piedestálv. Z nich vedú dve v\tlnčné potruhia. ktoré sú v úrovni výtoku

prepojené do jedného ilačného potrubí kioré následne úsn do gravitačnej stoky

v Iokalke. Prečerpávacia šachta slúži prirnárne pre lokalitu Višňová ul. A lokalitu 18V

Dunajská Lužná východ. Z dlhodobého hřadiska však budú cez ňu splašky aj z ostatnýcb

cite nedobudovaných budov v súbehu s cestou 1163.Cerpacia šachta je opatrená

elektronickým ovládacím systémom vyhovujúcim prevádzkovým požiadavkám budúceho

správcu KĹNKUR srn.

Lokality ktoré majú právoplatné stavebné povolenie a sú vo výstavbe:

1) Lokalita Višňová ul 5OxKP>:( lhj.!1KP)) — predpoklad 150 osób

2) Lokalita IBV Východ ( lxKPx 72bj) - predpoklad 216 osób

Spolu: 366 osób

Maximálnv hodinový prietok splaškov : Q 13,396 m3fh =3.72 ls

Prc užívnnic stavby určuje stavebný ňrad pndl‘a 82 stavebného zákona tieto podmienkv:

1. Užívateľ predmetne stavby je povínrý vodnú stavbu a zariadenie riadne udržovat‘ a

prevádzkovat‘.
2. Prevádzkovať vodné stavby bude KUNKUR s.r.o., Vyšehradská 12, Bratislava — mestská

čast‘ Petržalka 851 03

3. Vodnú stavbu prevádzkovať v zrnysle schváleného prevádzkového poriadku.

4. Zmena povolenia a užívania stavby sa riadi ust. 2-1 zák. č. 364‘2004 Z.z. o vodách a o

zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný

zákon) a 85 zákona č.501976 Zb. v znení jeho novely.

5 Dodržat‘ podmieiiky zmluvy o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej

kanali.zácie meclzi Petronius, spol. s.r,o. a pre‘ádzkovatel‘om KUNKUR s.r.o., zo dňa

30.06.2016.
6. Do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia požadujeme

majetkovoprávnv a prevádzkový režim usporiaclat‘ v súlade so zákonom Č. 442/2002 Z. z.

o verejnch \ndovodoch a \erei]Ch kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001

Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. Predmetnú zmluvu o odbornorn výkone prevádzkv

verejného vodovodu a o odplatnom prevode po uzatvorení predložit‘ na Okresný úrad

Senec, Odbor starostlivosti o životné prosrredie. úsek štátnei vodnej správy.

Odóvodnenie

Petronius Group s. s r. o., Štvrť SNP 123,914 51 Trenčianske Teplice, v zastúpenh Ing.

Jaroslav Kasáš, Miloslavovská 328/18, 900 42 Dunajská Lužná žiadosťou zo dňa



04.07.2016, dop]nením dňa 26.102016, 24.11.2016, 11.01.2017 na Okresný úrad Senec, Odbor

starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodne) správy (ďalej len ‚okrcsný úrad“) podali

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a uvedenie diela do trvalej prevádzky v zmysle ust.

26 zák. Č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

v znení neskorších predpisov (vodn‘ zákon) a ust. 76 zákona Č.50/1 976 Zb. Stavebný zákon v

znení neskorších predpisov (ďalej len ..návrh“).

ZiadaLei k žiados uviedol údaje pndFa 8 vyhlášky MZP SR Č. 453/2000 Z.z. apriložil

projektovú dokumentáciu. vrátane vyiadreni k proieKĺovei Jcw t3cii. v\j:drenia ornánov

štátnej správy.

Okresný úrad oznámil účastníkom konania, obci a dotknutým orzánom štátnei správy začatie

kolaudaČného konania OU-SC-OSZP-2016/12847JKK-34/P1 zo dňa 02.11.2016 anariadil ústne

konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 23.1 1.201«

Na ústnom konaní dňa 23.11.2016 boli prítomní: žiadat —

BVS as. divízia DOO\
.

—

‚

za OÚ-SC-OSŽP- úsek štátnej vodncj správy:

Učastníci konania ani orgány štátnej správy na úswom konaní ani pred ústnvm konaním

neuplatnili námi etky.

Všetci účastníci konania s vydanirn užívacieho povoienia na predrnetnú stavbu súhlasili.

Na základe predložených podkladov a stanovísk organizácií, orgá.nov Štátnej správy, vlastníkov

a prevádzkovatel‘ov Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátnej

vodnej správy rozhodni tak ako e uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnuria.

Okresn/ úrad preskúinai všetky podklady pre ‘ ydtn ko2.udaČného rozhodnutia. ktorýrni s‘ú:

návrh na ko!audáciu s pilohami. rnzhodnutie o umiestnení stavby .‚ Výstavba komun.ikácií,

inžinierskych sieti 33 samostaue stojacich rodm.nycb domov. I S dcvcb rodinných domov

a sta\by ohčianskej vybavenosti v lokalita “Výmol“ pod číslom 3847-273-DL-06-1-{aj zo dňa

31.01.2017. ktoré nadobudlo právoplatnos( 12.03.2007, rozhodnutie o povolení stavby

Okrasného úradu Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy

Číslo ZP. Vod11712-G-57!2007-Se zo dňa 09.08.2007. ktoré nadobudlo právoplatnost‘

07.09.2007. Geodetické zameriane zhotovené GEOSET s.r.o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01

Zilina vypracované 11.03.2015, Prehlásenie o zbode RozvádzaČ oce1oplechov

SARIL zo dňa 05.02.2008. \‘yhlásenia zhod‘ — šachtové poklopy a vtokové mrože zo dňa

01.01.2007, Prehlásenie o zbode Betónové a že1ezobetóno‘é dielce šách a studní zo dřa

03.01.2005, Certifikát preukázania zhody Č. 0904C/02/098311/C/C04 — betónové šachtové prvky

‚ typu: skruže AGY, kónus AK, príslušenstvo :nivelizačný prstenec VSZ, redukčná skruž dolná

ASZ zo dňa 12.12.2002, Vyhlásenie zhody — karnenJvo do betónu frakcie 0/4,4/8,8/16, 16/22

a 0/22. Vyhlásenie o zbode Plastimex ZO dňa 02.05.2005, Vyhlásenie zhody — kamenivo do

betónu vo frakcii 0/4 zo dřia 05. 12.2007, Vyhlásenie zhodv —
poklopy a mreže ZO dňa

01.01.2007 — EMIX SK s.r.o... Stanovisko Inšpektoriátu práce pod číslom

JPBAĺ1PBABOZP/KO!2016i453l zo dňa 24.1 l.2U16. Prehlásenie o zbode Betónové

a železobatónové dielcc obt a sndn 01.03.2005 — Prefa Brno as.,. Odborná prehliadka

a odborná skúška elektrického zariadenia — Pripojenie odhemého elektrického zaridenia do

distribučnej súsiavv - vykonaná revíznvm technikom dňa 03.06.2016, Revízia

vyhradeného technic)‘in 7rIndenia elektrického —
silnoprúdové rozvody NN vykonané

revíznym technikom -

da 03.06.2006, VyhJásenie o zbode — Ponorné čerpadlá AS

vykonané TechnoTrading 16.01.2001, Zápis o technickej prehlíadke, skúške vodotesností

rozvodov vonkašieho rozvodu kanalizácl vvkonanej dňa 08.11 .2007.Splnomocnenie medzi

Petronius Group s.r.o. a vykonané 05.01.2016.

potvrdenie o úhrada správneho poplatku zo dúa 03.08.2016 pod číslom ID:C12-0407 16-0107

suma 120,00 E, splnomocnenie.

Okrasný úrad rozhodoval v súlade s 26 a 73 ods. I vodného zákona a 76 a nasl. stavebného

zákona, ktoré upravujú vvdávanie kolaudačných rozhodnutí. Pri tom sa nadil 46 a 47 zákona

Č. 71/1976 Zh. o správnorn konaní, pretože podFa 73 ods. 1 vodného zákona a 140

J



stavebného zákona sa na kolaudačně konanie vztahuju všeobecne predpisy o správnom knaní.

Pridržiaval sa než ustanovení I 7 ž 20 \\ždáškv MŽP SR Č. 453/2000 Z.z.. ktorou sa

vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah návrhu na

kolaudačné rozhodnutie. doklady, ktoré maů byť predložené na ústnom konaní a obsah

kolaudačného roihodnutia.
Okresný úrad zohl‘adnil výsledok ústneho konania s rniestnym zisťovaním, podl‘a ktorého sa

stavba usktitoČnila s malými odch‘ikami od dokumentácie overenej stavebným úradom

v stavebnorn konaní. ktoré sa tkajú zrneny dlžok skutočného vyhotovenia stavby a nemajú

vplyv na poWuienkv určené v úzcmnom rozhodnutí a v stavehnom povolení. Na základe

stanovísk dotknutých orgánov štátne správy a ostatných podkladov zistil, že skutočné

realizovanie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovat‘ verejn záujem.

Stavebník zaplatil podFa položky Č. 62a písm. g) sadzobnfka sprá‘nych poplatkov zákona

či45/1 995 Zz. ‘ znení neskorších predpisov 120.00 E.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podPa ust. 53 a 54 ods.1 a 2 zákč. 71/1967 Zh. o

‚ správnom konaní. v zncni neskoršich predpsov pudať od\olanie lehote do 15 dní odo dňa

doručenia rozhodnutia, na Okresný úrad Senec. Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek

štátnej vodnej sprá\‘y, }lurhanova 21 903 01 Senec.

-ľ

ng Martin Bercik
vedúci odboru

Doručí Sa:

Dotknuté orgány a organizácie, susedia:
Petronius Group s. s r. o.. St\-rt SNP 23.l Sl Trenčianske Teplice. v zastúnení lna. Jaroslav

Kasáš, Miloslavovská 328/l X. 90042 Dunajská Lužná

2. Kunkur s.ro.. \‘všehradská 12. SS 1 06 Bratislava — Petržalka v zastúpení Tiho S.rti

P.OBOX 11, 820 13 Bratislava 213
3. Ohecn úrad Dunajská Lužná. Q00 12 Dunajská Lužná

Vlastníci prípojok:
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Príloha 2

Zrn/my o odp/atnorn prevode majetku inec/zi spoločnosťou PETRONIUS GROUP, s.r. o. ako
Predávajúcim a spoločnost‘ou Bratislavská vodárenská spoločnost a. s. ako Kuptjúcim

Odovzdávací protokol — VZOR

ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL

(d‘alej len „Protokol“)

k Zmluve o odplatnom prevode majetku č. KP!8212021ĺBVS medzi spoločnost‘ou
PETRONIUS GROUP, s.r.o. ako Predávajúcirn a spoločnost‘ou Bratislavská vodárenská spoločnost‘, as.

ako Kupujúcim
uzavretej rnedzi nižšie uvedenými

zmluvnými stranami dňa
(d‘alej len „Zmluva“)

medzi

.1. Predávajúci: PETRONIUS GROUP, sx.o.

Sídlo: Štvrt‘ SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská
republika

Zastúpený: Martin Baláž, konatel‘
IČO: 47 862 220
DIČ: nieje platcom DPH
podl‘a výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka Č. 35087/R
(d‘alej len ‚‚Prcdávaj6ci“)

a

1 .2. Kupujúci: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Sídlo: Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29
Zastúpený: JUDr. Peter Olajoš, preclseda predstavenstva a generálny riaditel‘

Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný riaditel‘
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických: vedúci divízie odvádzania odpadových vód
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: . U 370
DIČ: 2020263432
iČ DPH: SK2020263432
podl‘a výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
3080/B

(d‘alej len „Kupujúci“ a spoločne s Predávajúcim ako „Strany“ alebo aj jednotlivo ako „Strana“)

I. Predmet Protokolu

Kupuj úci v súlade s článkorn 3. Zmluvy (ODO VZDANIE INFRAŠTRUKTÚRY) ku dňu podpísania
tohto Protokolu oprávnenýini zástupcami oboch Strán preberá od Predávajúceho nasledujúcu
infraštruktúru:
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(a) Stoka A DN300 PVC SN8 dĺžky 110,44 m
(b) Stoka B DN300 PVC SN8 dÍžky 313,28 m
(c) Výtlak DN63 HDPE dÍžky 6,6‘7 m
(d) Kanalizačná čerpacia stanica ČS-l

(d‘alej len „Infraštruktúra“), ktorá bola vybudovaná v rámci stavby: „ Dwiajská Lužná, Obytná
zóna Výmol 2“.

Čerpaciastanica:
Odberne rniesto elektrickej energie

________ ______

EIC
Číslo elektromera:
Stav elektromera (kWh):
Zazinluvnená_výška_rezervovanej kapacity
Skutková výška rezervovanej kapacity (istič)
Priložená zmluva o prístupe do distribučnej

ÁNO/NIEsustavy (kopia)
Priložená správa o odbornej prehliadke a

‘ A‘NOINIEskúške elektrického zariadenia
mé:

Ostatné odovzdané:
Kl‘úče:

2. Kupujúci potvrdzuje, že najneskór ku dfiu podpísania tohto Protokolu dostal od Predávajúceho
všetky informácie a dokumenty predpokladané Zmluvou

3. Predávajúci týmto vyhlasuje, že ku dňu podpisu tohto Protokolu platia všetky vyhlásenia
a ubezpečenia uvedené v článku 4. odsek 4.1. Zmluvy ( Vyhláseizia a ubezpečen/a Predávcjúcelzo).

4. Kupujúci vyhlasuje, že sa s umiestnením a stavom lnf‘raštruktúry oboznárnil, je mu zrejmý jej
právny a faktický stav a je mu známa aj celá dokumentácia týkajúca sa Inf‘raštruktúry a v tomto
stave ju bez výhrad preberá.

5. Prevod zodpovednosti za škodu a zničenie lnfraštruktúry prechádza na Kupujúccho podpisom
tohto Protokolu oprávnenými zástupcami oboch Strán.

II. Spoločné a záverečné ustanovenia

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

2. Protokol sa vyhotovuje v štyrocli (4) rovnopisoch, pričom každá Strana dostane dva (2) rovnopisy
Protokolu.

3. Protokol a jeho výklad sa riadi právnyiui predpismi Slovenskej republiky, prirnáme ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Strana- 18-1-19-



4. Strany vyhlasujú, že si text Protokolu pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vól‘u, bez akýchkol‘vek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnýrni
podpismi, ktoré k nej pripájajú.

V ‚dňa V ‚dňa

Za Vlastníka: Za Prevádzkovatel‘a:

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s

vedúci divízie odvádzania odpadových véd
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