
ZMLUVA
O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A O ODOVZDANÍ

A PREVZATÍ HMOTNÉHO MAJETKU

PD BA 03 s. r. o., so sídlom Lozorno č. 996, 900 55 Lozorno, Slovenská republika, identifikačné číslo
44 498 012, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty SK202272 1250, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 55480/B, konajúca konatel‘om Jánom
Haramiom (d‘alej tiež ako „odovzdávajúci Č. 1“) a Boris Čambálik, trvale bytom Koprivnická ul. Č.
3200/14C, 841 02 Bratislava — mestská čast‘ Dúbravka, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej
republiky (d‘alej tiež ako „odovzdávajúci Č. 2“), spoločne a nerozdielne ako prevádzajúci a odovzdávajúci na
strane jednej [d‘alej spolu odovzdávajúci č. 1 a odovzdávajúci Č. 2 len „odovzdávajúci“)

a

Obec Lozorno, so sídlom obecného úradu Hlavná ul. č. 1, 900 55 Lozorno, Slovenská republika,
identifikačné číslo 00 304 905, zastúpená Mgr. Ladislavom Krechňákom, zástupcom starostu obce, ako
preberajúci na strane druhej ~ďalej len „preberajúcí“ alebo „Obec Lozorno“), uzatvárajú podl‘a ust. ~ 628
a nasl. Občianskeho zákonníka túto

zmluvu o prevode vlastníckeho práva a o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku
(d‘alej len „Zmluva“):

či. I
Úvodné ustanovenie

Vzhl‘adom na skutočnosť, že:
a) odovzdávajúci ako spoluinvestori so súhlasom preberajúceho, ktorý je vlastníkom verejného

vodovodu v Lozorne (d‘alej tiež ako „obecný vodovod“), vybudovali v súvislosti s ich investičnými
zámermi na území obce Lozorno na základe vlastného komerčného rozhodnutia na ich vlastné
náklady a vlastné nebezpečenstvo vodnú stavu s názvom „SO 08 Vodovod“ (d‘alej tiež ako „vodovod“),
ktorej užívanie bob povolené na základe kolaudačného rozhodnutia čj. OU-MA-OSZP
2020/003081/10 vydaného dňa 27. 8. 2020 Okresným úradom Malacky, odborom starostlivosti
o životné prostredie, pre stavebníka, ktorým je odovzdávajúci č.1 a súčasne aj vodnú stavbu
s názvom „Tlaková stanica ATS Lozorno“ (d‘alej tiež ako „ATS“), ktorej užívanie bob povolené na
základe kolaudačného rozhodnutia č.j. OU-MA-OSZP-2020/012666/418 vydaného dňa 27. 8. 2020
Okresným úradom Malacky, odborom starostlivosti o životné prostredie, pre stavebníka, ktorým je
odovzdávajúci č.1 [d‘alej spolu vodovod a ATS podl‘a tohto písm. a) tohto článku Zmluvy len „vodné
stavby“]; pre vylúčenie akýchkol‘vek pochybností zmluvné strany konštatujú, že sú napriek
uvedeným kolaudačným rozhodnutiam a ich obsahu ohl‘adom vymedzenia stavebníka ku dňu
podpisu Zmluvy spoluvlastníkmi oboch vodných stavieb, a to na základe ich vzájomných dohöd
a ujednaní (Zmluva o spolufinancovaní ATS zo dňa 30. 4. 2020 a Zmluva o spolufinancovaní
vodovodu zo dňa 20. 1. 2020). Kópie dotknutých kolaudačných rozhodnutí na vodné stavby
s vyznačenou doložkou ich právoplatnosti tvoria príbohu Č. 1 Zmluvy. Odovzdávajúci tiež vyhlasujú,
že vodné stavby sú v ich spoluvlastníctve, podl‘a ich najlepšieho vedomia sú riadne zrealizované,
nikomu k nim nezriadili žiadne právo, ktoré by uzatvorenie Zmluvy abebo prevod vbastníckeho práva
podl‘a nej znemožňovalo alebo akokol‘vek obmedzovalo, k vodným stavbám abebo ich častiam
nejestvuje žiadna výhrada vlastníctva alebo mé obdobné práva a ich prevodom do majetku
preberajúceho neporušujú žiaden právny predpis, právnu povinnost‘ a ani žiaden svoj zmluvný
závžzok,

b) odovzdávajúci majú záujem bezodplatne previesť v prospech Obce Lozorno vbastnícke právo
k vodným stavbám a zároveň odovzdať Obci Lozorno, ako vlastníkovi obecného vodovodu,
skolaudované vodné stavby do držby v stave spósobilom na ich riadne užívanie, preberajúci má
iáuj‘m vla~tnírk~ právo k vodným ~tavhám oct odovidávajúrirh prijať a vodné ~ta‘rhy tak
nadobudnúť do majetku Obce Lozorno a tieto zároveň od odovzdávajúcich prevziať do držby
a následne ich odovzdať do nájmu spobočnosti LOZORNO spol. s r. o., so sídlom Hlavná ul. č. 1, 900 55
Lozorno, Slovenská republika, identifikaČné číslo 44 852 142, zapísanej v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka Číslo: 59238/B [d‘alej tiež ako
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„spoločnosťLOZORNO spol. sr. o.‘~, ktorá je ku dňu uzavretia Zmluvy prevádzkovatel‘om obecného
vodovodu, s ciel‘om, aby ich táto ďalej prevádzkovala ako súčasť verejného vodovodu v Obci Lozorno,

uzatvárajú zmluvné strany za daného skutkového a právneho stavu slobo dne, vážne a bez nátlaku
Zmluvu, a to za podmienok v nej bližšie uvedených.

či. II
Predmet a účel Zmluvv

Predmetom Zmluvy je bezodplatný prevod a formálno — právne odovzdanie a prevzatie vodných
stavieb do výlučného vlastníctva a držby Obce Lozorno. Účelom Zmluvy je zabezpečiť konečné
a nemenitel‘né usporiadanie právnych pomerov tak, aby vodné stavby mohli byť riadne zaradené do
majetku Obce Lozorno ako súčasť verejného vodovodu Obce Lozorno a následne prevádzkovatel‘om
verejného vodovodu prevádzkované ako jeho súčasť.

či. III
Prevod vlastníckeho práva k vodným stavbám. urevod práv a odovzdanie vodných stavieb a

súvisiacej dokumentácie, nadobudnutie vlastníckeho práva
1. Odovzdávajúci Zmluvou a na jej základe spoločne a nerozdielne ako spoluvlastníci vodných

stavieb prevádzajú svoje vlastnícke práva k vodným stavbám na Obec Lozorno a do jej majetku. Podpisom
Zmluvy zmluvné strany tiež potvrdzujú, že odovzdávajúci odovzdávajú a preberajúci preberá vodné stavby
do svojho výlučného vlastníctva a do svojej držby, a to v stave sp6sobilom na ich riadne užívanie na
základe kolaudačných rozhodnutí, ktorých kópie tvoria prílohu č. 1 Zmluvy. Preberajúci podpisorn Zmluvy
súčasne potvrdzuje, že spolu s vodnými stavbami mu odovzdávajúci na základe Zrnluvy odovzdávajú aj
dokumentáciu súvisiacu s vodnými stavbami, ktorej zoznam je obsiahnutý v prílohe č. 2 Zrnluvy (d‘alej len
„súvisiaca dokumentácia“).

2. Zrnluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k vodným stavbám ako aj k súvisiacej
dokumentácii nadobudne preberajúci okarnihom nadobudnutia účinnosti Zrnluvy; týrnto okamihom
zároveň prechádza na preberajúceho aj nebezpečenstvo škody na vodných stavbách.

3. Odovzdávajúci č. 1 vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy disponuje právami k nehnutel‘nostiam
na ktorých / v ktorých sú vodné stavby umiestnené s výnimkou nehnutel‘ností podl‘a bodu 4. prvá veta
Zmluvy a že tieto práva sú prevoditel‘né na preberajúceho bez akéhokol‘vek d‘alšieho súhlasu vlastníkov
predmetných nehnutel‘ností. Odovzdávajúci Č. 1 Zmluvou spolu s vodnými stavbami výslovne
a neodvolatel‘ne prevádza na preberajúceho práva k nehnutel‘nostiam vo vlastníctve tretích oséb na
ktorých / v ktorých sú vodné stavby urniestnené s výnimkou nehnutel‘ností podl‘a bodu 4. prvá veta
Zmluvy. Ak je o prevode týchto práv potrebné informovať vlastníkov, učiní tak odovzdávajúci č. 1
bezodkladne Po podpise Zrnluvy. Vo vzťahu k nehnutel‘nostiam v majetku odovzdávajúcich, na ktorých
alebo v ktorých sú vodné stavby umiestnené, títo s účinnosťou ku dňu účinnosti Zrnluvy takéto právo
s obsahom práva vodné stavby na nej / v nej zriadiť, umiestniť a strpieť Po celú dobu ich existencie,
povinnosťou strpieť prístup k vodným stavbám za účelom ich riadnej prevádzky a údržby v prospech
preberajúceho podpisom Zmluvy zriad‘ujú, a to bez akéhokol‘vek nároku na odplatu, odškodnenie alebo
akékol‘vek mé pinenie, či protihodnotu a v prípade, ak tieto nehnuteYnosti prevedú na tretiu osobu,
prevedú ich aj s povinnosťami vyplývajúcirni z takto zriadeného práva.

4. Zrnluvné strany sa dohodli, že ustanovenie bodu 3. tohto článku Zmluvy sa nepoužije (i)
v prípade, ak príslušné právo vzniká na základe zákona, ako sa nepoužije ani vo vzťahu k vybraným
pozemkom, na / v ktorých je t.č. umiestnený vodovod, a síce vo vzťahu k (ii) nehnutel‘nostiam vo výlučnom
vlastníctve Obce Lozorno zapísaným v katastri nehnutel‘ností spravovanom Okresnýrn úradom Malacky,
katastrálnym odbororn, na liste vlastníctva číslo 963, pre okres Malacky, obec Lozorno, katastrálne územie
Lozorno, ako pozemok parcelné číslo 9153/51, druh pozemku: orná péda ovýmere 535 m2, parcela
registra „C“ KN (d‘alej len „pozemok parcelné číslo 9153/51“) a pozemok parcelné číslo 9153/52, druh
pozemku: lesný pozernok o výmere 33 rn2, parcela registra „C“ KN a ani vo vzťahu k (iii) k nehnutel‘nosti
vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského pozemkového fondu zapísanej
v katastri nehnutel‘ností spravovanom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odbororn, na liste
vlastníctva číslo 4184, pre okres Malacky, obec Lozorno, katastrálne územie Lozorno, ako pozernok
l~ľ(~lĹ~~ čklo ~~03/901 ‚ cl~t‘lL poz.~inlui. OU~ pňd~ o výii~~i (~ 1 l (9 n~ i~tc~l~t ľ~f~ktIL~ ~“ KN (d‘~l~j l~tL
„pozemok parcelné číslo 9303/901“); odovzdávajúci č. 1 vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy požiadal
Slovenský pozemkový fond o zriadenie vecného bremena na pozemku parcelné číslo 9303/901, ktorérnu
bude zodpovedať právo každodobého vlastníka pozemku parcelné číslo 9153/51 [t. č. Obce Lozorno)
užívať pozemok parcelné číslo 9303/90 1 v rozsahu potrebnom k zriadeniu, urniestneniu, prevádzke,
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údržbe a správe vodovodu. Podpisom Zmluvy tiež zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že takéto právo vo
vzťahu k ATS bob odovzdávajúcim Č. 1 riadne zriadené a prevedené dohodou zo dňa 8. 9. 2020, pričom
Zmluva na jej obsahu a z nej plynúcimi následkami nič nemení.

5. Odovzdávajúci Č. 1 sa zaručuje, že odplaty za zriadenie a trvanie právy zmysle bodov 3. a 4. tohto
článku Zmluvy, splatné tretím osobám, sú alebo budú ním v budúcnosti riadne zaplatené a že na strane
preberajúceho k momentu podpisu Zmluvy ani kedykol‘vek v budúcnosti nevzniknú a nebudú uplatňované
nároky tretích osňb na ich úhradu, rovnako sa odovzdávajúci Č. 1 zavázuje, že takéto nároky nebude sám
vznášať a výslovne sa ich vzdáva. Pokial‘ by v budúcnosti takéto nároky prípadne vznikli, ukázalo sa, že
prípadne jestvovali v čase podpisu Zmluvy alebo boli vznesené, zavázuje sa odovzdávajúci Č. 1 ich sám
vysporiadať a v prípade, ak tak neučiní, nahradiť preberajúcemu náklady ním preukázatel‘ne vynaložené
na uspokojenie takéhoto oprávneného nároku, tj. nahradiť preberajúcemu ním zaplatenú odplatu za
zriadenie a trvanie práv v zmysle bodov 3. a 4. tohto článku Zmluvy, resp. jej časť, na ktorú tretej osobe
vznikol nárok a odškodnit‘ tak preberajúceho v pinom rozsahu, ak tento nárok bude musiet‘ Po práve
preberajúci sám uspokojiť. Za spinenie tejto povinnosti preberajú ručenie spoločníci odovzdávajúceho č. 1
osobitným vyhlásením, ktoré je prílohou Č. 3 Zmluvy.

6. Odovzdávajúci sa zavázujú, že najneskör do troch (3) dní od účinnosti Zmluvy písomne oznámia
odovzdanie a prevzatie vodných stavieb podl‘a Zmluvy ich zhotovitel‘ovi, t.j. spoločnosti INŠTALÁCIE TZB,
a. s., so sídlom Gozovská ul. č. 93/23, 900 55 Lozorno, Slovenská republika, identifikačné číslo 45 609 306,
zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5054/B.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdávajúci Č. 1 Zmluvou prevádza na preberajúceho všetky
práva vyplývajúce zo záruky, ktorú mu zhotovitel‘ vodných stavieb poskytol podl‘a ich vzájomnej zmluvy
zo dňa 20. 7. 2020, ako aj nároky zo zodpovednosti za vady vodných stavieb, o čom odovzdávajúci Č. 1
zhotovitel‘a vodných stavieb písomne upovedomí v súlade s predchádzajúcim bodom tohto článku Zmluvy.

8. Preberaiúci podnisom Zmluvy bene na vedomie, že celkové náklady vynaložené
odovzdávaiúcimi ku dňu uzavretia Zmluvy za úČebom vybudovania vodných stavieb predstavuiú sumu
78 892,85 EUR, sbovom: sedemdesiatosemtisícosemstodevdt‘desiatdva eur a osem desiatoäť eurocen toy,
z ktorej suma 50 932,00 EUR, slovom: pät‘desiattisícdevdt‘stotridsaťdva eur, predstavuje náklady
vynaložené odovzdávajúcimi spoločne (t.j. v rovnakom pomere) na vybudovanie ATS, suma 25 875,85 EUR,
sbovom: dvadsaťpdt‘tisícosemstosedemdesiatpä t‘ eur a osem desiatpát‘ eurocen toy, predstavuj e náklady
vynaložené odovzdávajúcim Č. 1 na vybudovanie vodovodu a suma 2 085,00 EUR, slovom:
dvetisícoserndesiatpät‘eur~ predstavuje náklady vynaložené odovzdávajúcim č. 2 na vybudovanie vodovodu.
Preberajúci preberá vodné stavby v takto určenej nadobúdacej hodnote a obstarávacej cene, pričom
odovzdávajúci výs/ovne a neodvo/ate/‘ne potvrdzujú, že bo/o a aj pri podpise Zmluvyje ich úmyslom vodné
stavby previesť do majetku Obce Lozorno za podmienok stanovených v Zm/uve bez nároku na akúko/‘vek
odplatu alebo náhradu nákladov, a to čo i/en sčasti, a teda vodné stavby Obci Lozorno darovať Obec Lozorno
dar od odovzdévajúcich s vd‘akou prijíma.

či. Iv
Ďalšie dojednania

1. Zmluvné strany sa zavázujú, že za účelom výkonu práv a pinenia povinností podl‘a Zmluvy si
budú vzájomne poskytovat‘ potrebnú súčínnosť v akejkol‘vek forme a urobia všetky úkony potrebné k
tomu, aby sa dosiahol účel sledovaný Zmluvou. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že pripojenie
ATS na rozvod elektrickej energie je riadne realizované a že vo vzájomnej súČinnosti spolu so spoboČnost‘ou
LOZORNO spol. s r. o., ako prevádzkovatel‘om verejného vodovodu, bezodkladne Po uzatvorení Zmluvy a jej
účinnosti vykonajú kroky smerujúce k zmene odberatel‘a podl‘a príslušnej zmluvy o pripojení a dodávke
elektrickej energie.

2. Zmluvné strany sa zároveň zavázujú vzájomne sa informovať o všetkých skutoČnostiach
potrebných pre plnenie ich závázkov zo Zmluvy a oznamovať si včas důležité okolnosti a ich zmeny, ktoré
můžu mat‘ vplyv na ich práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.

3. Preberajúci sa zaväzuje, že on sám abebo ním určený prevádzkovatel‘ verejného vodovodu bude
vodné stavby po dobu ich životnosti riadne prevádzkovať ako súčasť verejného vodovodu v Obci Lozorno
za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záváznými právnymi predpismi a príslušnými
technickými normami. Preberajúci nepodlieha pri prevádzke verejného vodovodu ani vodných stavieb ako
Julio ~účusLl )Ludiiyiri Iiiýiri obiiied~eii1aiii nle~bo akýiiikul‘vek d‘al~íiii pokyiioiii udovLdá~./~tJŮLILlI.
Preberajúci sa zaväzuje na to, že nebude v budúcnosti klást‘ žiadne osobitné prekážky pripojeniu budúcich
stavieb odovzdávajúcich v dosahu vodných stavieb na verejný vodovod. Právo urČovať nediskriminačne
podmienky pripojenia a dodávky vody ostáva preberajúcemu a prevádzkovatel‘ovi nedotknuté.
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ČL V
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán, a to t~rmou očíslovaných
dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

2. Neoddelitel‘nými súčasťami Zmluvy sú príloha č. 1, ktorou je kópia kolaudačného rozhodnutia
čj. OU-MA-OSZP-2020/003081/10 vydaného dňa 27. 8. 2020 Okresným úradom Malacky, odborom
starostlivosti o životné prostredie, s vyznačenou doložkou právoplatnosti a kópia kolaudačného
rozhodnutia čj. OU~MA-OSZP-2020/012666/418 vydaného dňa 27. 8. 2020 Okresným úradom Malacky,
odborom starostlivosti o životné prostredie, s vyznačenou doložkou právoplatnosti, príloha č. 2, ktorou
obsahuje zoznam súvisiacej dokumentácie a nríloha č. 3, ktorou je ručitel‘ské vyhlásenie spoločníkov
odovzdávajúceho č. 1.

3. Zmluva obsahuje celú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a ruší a nahrádza
akékol‘vek predchádzajúce ústne alebo písomné dohody zmluvných strán týkajúce sa predmetu Zmluvy
alebo s ním akokol‘vek súvisiace.

4. Práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán a na
každých d‘alších právnych nástupcov.

5. Právne vzťahy Zmluvou neupravené sa nadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.
6. Pokial‘ by bola zistená neplatnost‘ alebo nevykonatel‘nost‘ niektorého ustanovenia Zmluvy,

ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nad‘alej v platnosti. Vzniknutá medzera sa doplní v súlade so
zmyslom a účelom neplatného alebo nevykonatel‘ného ustanovenia Zmluvy tak, aby doplnenie medzery
zodpovedalo platným právnym predpisom a vóli zmluvných strán vyjadrenej v Zmluve. Obdobne sa
postupuje v prípade preklepov, chýb v písaní alebo mých zrejmých nesprávností.

7. Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť až
dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia spósobom ustanoveným príslušným právnym predpisom.

8. Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, Po jednom rovnopise pre preberajúceho
a každého z odovzdávajúcich.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah
Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vöIi, ju podpísali. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že
Zmluvu uzatvárajú bez nátlaku, slobodne s poznaním a vedomím jej právnych dósledkov.

V Lozorne, dňa 29. 12. 2020

júnJ4i~zramia Boris Čambálik
cite!‘

PD BA 03 s, r. o.

Mgr~ Ladislav/Krechňák
zástupca starostu obce

Obec Lozorno





odbor starostlivosti o životné prostredie
Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky

V Malackách dňa 27.08.2020
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Kolaudačné rozhodnutie

Ol~esny urad Malacky, odbor starostlivosti o životne prostredie, ako organ štatnej spravy
starostlivosti o životné prostredie v zniysle ~ 5, ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe 7 /
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršfch
predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podl‘a ~ 61 zákona Č. 364/2004 Z.z. o
vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) a špeciálny stavebný úrad podl‘a ~ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ~ 46 a ~ 47
zákona č.71J1 967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) Po
vykonanom kolaudačnom konaní

p o v o ľ nj e

žiadatel‘ovi: PD BA 03 s.r.o., Lozorno č. 996, 900 55 Lozorno IČO: 44 498 012

podl‘a ~ 26 ods, 3 vodného zákona a ~ 82 ods. 1 stavebného zákona u ž í v a n i e vodnej
stavby: „SO 08 Vodovod“, ktorá je súěasťou stavby „Bytový objekt Lozorno, čast‘ Breziny“,
k.ú. Lozorno, zrealizovanej podl‘a overenej proj ektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing.
Stanislav Stibraný, Kvetná 10, 900 51 Zohor.

SO OX Vodovod — verejný vodovod:
- Rad HDPB dilO, celkovej dlžky 751 ‚Om
- vodovodné potrubie DN 100 je ukončené zavzdušňovacím a odvzdušňovacím hydrantom Hawle

na vodovode sa premiestnil hydrant z prednej časti vodomernej šachty na vetvu vodovodu na
ulici a d‘atší hydrant sa uniiestnil ako kalník na konci vetvy vodovodu

- HDPE T-kus: pre prípojku bytového objektu

Pre uživanie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Užívateľ stavby je povinný uvedenú stavbu riadne udržovať a prevádzkovaf.
2. Počas užívania stavby je prevádzkovateľ povinný riadiť sa ustanovenianii vodného zákona,

dodržiavať hygienické, požiarne a bezpečnostné predpisy a dbat‘ na ochranu zdravia osöb pri
prevádzke.‘

3. Stavba musí byt‘ uzatvorená, zabezpečená proti poškodeniu.
4. Vlastník verejného vodovodu je povinný nadit‘ sa ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z,z.

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z.z. o regulách v sieťových odvetviach v znení neskorších prepisov a o zmene a doplnení
iiiektwýcli zákuiiov („ďalej „zákoii o veiejuýcli vodo vodo~li a kwializá~iá~li), zabezpečí
kvalitně a plynulé prevádzkovanie verej něho vodovodu.

OKRESNÝ
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5. Prevádzkovateľ zabezpečí p1nen~e ustanovení legislatívnych predpisov platných na úseku
odpadového hospodárstva.

6. Prevádzkovatel‘om verejného vodovodu bude spoločnosf Lozorno spol. s r.o., Hlavná 1, 900
55 Lozorno.

Odövodnenie

Žiadatel‘, PD BA 03 s.r.o., Lozorno Č. 996, 900 55 Lozorno v zastúpenf Ing. Marek Majeher,
Záhorácka 4/56, 901 01, predložil dňa 29.11.2019 na Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti
o životné prostredie, štátna správa ochrany vód návrh na vydarile kolaudačného rozhodnutia na
užívanie vodnej stavby: „SO 08 Vodovod“, ktorá je súčasťou stavby „Bytový objekt Lozorno,
čast‘ Breziny“. Stavba bola zrealizovaná podľa overenej projektovej dokunientácie, ktorú
vypracoval Ing. Stanislav Stibraný, Kvetná 10, 900 51 Zohor na pozemkoch reg. „C“ par. č.
9153/51, 9153/52, 9089/12, 9089/62, 9089/57, na pozemku reg. „E‘ par. Č. 9155/1, 9155/900,
9303/901, 9153/900, 9091/2, 9082/802, 9082/102, 9092/102, 9101/2, 9102/1, 9103/2, k.ú.
Lozorno. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.
V zmysle ~ 26 ods. 8 vodného zákona pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného
vodovodu alebo stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce orgán štátnej
vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovat‘ na
cudzom pozemku. V zmysle ~ 26 ods. 9 vodného zákona za obmedzenie vlastníckeho práva
k pozemku podľa odseku 8 patrí ich vlastníkoni náhrada podl‘a osobitného predpisu. V sporoch
o náhradu rozhoduje súd.
V zrnysle ~ 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto
zákonu nepreukazuje vlastnfctvo alebo ině právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide
o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani
s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemóžu ovplyviiiť využitie pozemku na účel, ktorému je
určený.
Stavebné povolenie na uskutočneriie vodnej stavby vydal Okresný úrad Malacky, odbor
starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vůd rozhodnutím Č. OU-MA-OSZP
2019/011012/302 zo dňa 25.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnost‘ 25.10.2019.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil žiadatel‘ovi
a dotknutým orgánom začatie ko].audačného konania listom Č. OU-MA-OSZP-2020/00308 1/10/
ozn. zo dňa 10.0 1.2020 a naniadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zist‘ovaním na deň
24.01.2020. Na miestnej obhliadke bob zistené, že stavba bola zrealizovaná v súlade so
stavebným povolením. K predmetnej kolaudácii sa vyjadrila obec Lozorno listom Č.
0147/2121/2020 zo dňa 22.01.2020 a spoločnosť LOZORNO, spol. s r.o. listom Č. 5/2020 zo dňa
22.01.2020. Vo vyjadreniach bob uvedené že obec Lozorno a spoločnost‘ LOZORNO s.r.o.
trvajú na splnení podmienok uvedených v stavebnom povolení pre danú stavbu vydanom pod č.
OU-MA-OSZP-2019/01 1012/302 zo dňa 25.09.2019 bod Č. 23 a 24 v zmysle ktorýchje investor
povinný spolu s navrhovaným rozšírením vodovodu ako súčast‘ jeho stavby pred pripojenim
k stávajúcej vodovodnej sjeti v určenom mieste napojenia na vlastné náklady a riziko vybudovat‘
ATS s príslušenstvom a túto spobočne zapojiť do stávajúcej vodovodnej siete ako vyvolanú
investíciu.
Pokiaľ predmetná stavba má byt‘ zaradená do sústavy verejného vodovodu v obci Lozorno ako
jeho súčasť je potrebné vysporiadat‘ prísl.ušné vzťahy medzi stavebníkom a investorom a obcou

~t tt~ l~clLLe i1‘ lítul~ 1~ltĽLo[~L~j slavby clo spn~vv ~polo~no~ti I C)7ORNO, sp@l. ~ r o~
za účelom jej prevádzkovania.
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal kolaudačně rozhodnutie
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na užívanie vodnej stavby „Tlaková stanica ATS Lozorno“, k.ú. Lozorno.
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúrnal všetky podklady

pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorými sú návrh na kolaudáciu s príloharni, povolenie
na uskutočnenie vodnej stavby č.j. OU-MA-OSZP-2019/0l 1012/302 zo dňa 25.09.2019
(právoplatné 25.10.2019), protokol z ústneho pojednávania zo dňa 24.0 1.2020 vrátane
predložených predpísaných dokladov: preberaci protokol o odovzdaní a prevzatí stavby,
zarneranie skutočného stavu, projekt stavby skutočného vyhotovenia, protokol o vykonaní
tlakovej skúšky pre potrubie na pitnú vodu podľa STN EN 806-1 (75 5405), potvrdenie
o vykonaní kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, certifikáty, stavebný
denník astanoviská: RUVZ Bratislava-č. HZP/3088/2020 zo dňa 23.01.2020, ORHZ
v Malackách-č. ORHZ-MAI-2020/000121-002 zo dňa 28.0 1.2020, OU Malacky, OSZP-OH
č.OU-MA-OSZP-2020/004 197 zo dňa 21.01.2020.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodoval v súlade s ~ 26 a
~ 73 ods. 1 vodného zákona a ~ 76, ~ 82 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie
kolauclačných rozhodnutí. Pri torn sa nadil ~ 46 a ~ 47 správneho poniadku, pretožc podl‘a ~ 73
ods. 1 vodného zákona a ~ 140 stavebného zákona sa na kolaudačné konanie vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení ~ 17 až 20 vyhlášky MZP
SR Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe stanovísk
dotknutých orgáriov a hore uvedených podkladov zistil, že skutočné zrealizovanie stavby ani jej
užívanie nebude obrozovat‘ verejný záujem.

Žiadateľ uhradil správny poplatok e - kolkorn v hodnote 60,- eur podl‘a zákona NR SR
č,145/1 995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

PouČenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podl‘a ~ 53 a 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní podať odvolanie v lehoto 15 dní odo dňa jeho doručcnia na Okresnom úrado Malacky,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60 A, 901 26 Malacky.
Toto rozhodnutie nic je preskúmateľné súdom.

Mgr~~8~~diko a
veduca odbo u‘ĺ

/
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Doručí Sa:
1. PD BA 03 s.r.o., Lozorno Č. 996, 900 55 Lozorno
2. vz. Ing. Marek Majcher, Záhorácka 4/56, 901 01 Malacky
3. LESY SR š.p., OZ Saštmn, Pri rybníku 1301, 908 41 Saštín Stráže

~4~) Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
5. SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava
6. Lesné spoločenstvo v Lozorne — pozemkové spoloČenstvo, Zelezničná ul. 927, 900 55

Lozorno
Na vedomic:

7. ORHZ Malacky, Legionárska 882, 901 01 Malacky
8. RUVZ Bratislava, Ružinovská 8, 810 09 Bratislava 29
9. Lozorno, spol. s r.o., Hlavná 1, 900 55 Lozorno
10. projektant: Ing. Stanislav Stibraný — Prodostav, Kvetná 10, 900 51 Zohor
11 OU Malacky, OSZP: 011
12.2xspis
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MALACKY odbor starostlivosti o životné prostredie
Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky

č.j. :OU-MA-QSZp~2O2O/O12666/418 V Malackach dna 27.08.2020

~Kolaudačné rozhodnutie
‚~ ‚ ‚
~ \~;;-~~~/
~ \1 ~/

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej spi~vy V~: ~
starostlivosti o životné prostredie v zinysle ~ 5, ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správ~77
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podl‘a ~ 61 zákona Č. 364/2004 Z.z. o
vodách a o zmene zákona Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa ~ 120 zákona Č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znenf neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ~ 46 a ~ 47
zákona č.71/1 967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršfch predpisov (správny poriadok) Po
vykorianom kolaudaěnom konaní

p o v o ľ u J e

žiadatel‘ovi: PD BA 03 s.r.o,, Lozorno Č. 996, 900 55 Lozorno iČO: 44 498 012

podl‘a ~ 26 ods. 3 vodného zákona a ~ 82 ods. I stavebného zákona u ž í v a n i e vodnej
stavby: „Tlaková stanica ATS Lozorno“, zrealizovanej podl‘a overenej projektovej
dokumentácje, ktorú vypracovala spoloČnost‘ VHS SERVIS s.r.o., Ing Martin Beseda, Ivana
Dérera 5A, 901 01 Malacky.

Automatická tlaková stanica (ATS):
- podzemná ŽB prefabrikovaná šachta o pódorysnom rozmere 2,71x3,2m s celkovou výškou
2,85m, štvorcový uzamykatel‘ný poklop o rozmeroch 600x600mm, rebrík celkovej výšky 2,8rn,
ČiastoČne zapustená do zeme

- vstup do ATS stanice je osadený v montážnom otvore I 001 000m pre potreby montáže
technológie a armatůr, ATS stanica je odvetraná cez 2 vetriace hlavice priemeru 100mm,
v prípade výskytu vysokých mrazov v danej lokalite je použité výhrevné teleso 200W cez
termostat

- typová tecbnológia tlakovej stanice od firmy WILO s tromi Čerpadlami, typ “SiBoost Smart 3
Helix VE 1009“ s max. dopravnou výškou 80m a max. prietokom 7,5 l/s, súčast‘ou dodávky
techriológie sú aj 2 ks expanzných (tlakových) nádrží o objeme 2x500 litrov

- ATS je vybavená riadiacou jednotkou s frekvenČným meniČom ěerpadiel
- potrubie v ATS je z nerezu, armatúry sú v liatinovom prevedení
- poistková skrinka RIS7: z ktorej je napojený nový elektromerový rozvádzač RE.ATS
- rozvádzač RE.ATS — nový: elektromerová rozvodnica inštalovaná na hranici cesty, elektromer.
rozvádzaČ pre jeden jednotarifný elektromer na priame meranie, trojfázový odber, pilierový s 3
moduimi krytu káblo\‘~ho pri@~toru, o~mdc~nie liliiviiý isLiČ~ 25A, nuhvý iuu~;(fk l~PN, t~ijoJ~ny,
bez elektromerov a ovládacích prvkov, v rozvádzači je inštalovaný hlavný istič, elektromer

- káblová prípojka un: je realizovaná káblom AYKY-J 4x 16 od poistkovej skrine RIS7 Po
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rozvádzač RE.ATS, dÍžka káblovej prípojky je cca 60,0m
- rozvádzač RM.ATS: vrátane etektroinštatácie je kompletná dodávka vodárenskej jednotky,
rozvádzač je napájaný z elektromerovélio rozvádzača RE.ATS aje pripojený aj k uzemňovacei
sústave

Pre užívanie stavby sa určujú tieto podmienky:
I Uživatel‘ stavby je povinný uvedený objekt riadne udržovať a prevádzkovat‘.
2. Počas užívania stavby je prevádzkovatel‘ povinný nadit‘ sa ustanoveniami vodného zákona,

dodržiavat‘ hygienické, požiarne a bezpečnostné predpisy a dbat‘ na ochranu zdravia osób pri
prevádzke.

3. Stavebný objekt musí byt‘ uzatvorený, zabezpečený proti poškodeniu.
4. Prevádzkovatel‘ zabezpečí plnenie ustanovení legislatívnych predpisov platných na úseku

odpadového hospodárstva.
5. Pri zistení havarijného stavu treba postupovat‘ pod[‘a vodného zákona.

Odbvodnenie

Žiadateľ, PD BA 03 s.r.o., Lozorno Č. 996, 900 55 Lozorno v zastúpení Ing. Marek Majcher,
Záhorácka 4/56, 901 01, prcdložil dňa 28.07.2020 na Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti
o životné prostredie, štátna správa ochrany vód návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
uživanie vodnej stavby: „Tlaková stanica ATS Lozorno“. Stavba bota zrealizovaná podl‘a
overenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnost‘ VHS SERVIS s.r.o,, Ing
Martin Beseda, Ivana Dérera 5A, 901 01 Malacky, na pozemkoch reg. „E“ par. č. 9 125/3 (reg.
„C“ par. Č. 9125/1), 9303/10 1, k.ú. Lozorno.
Stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby vydal Okresný úrad Malacky, odbor
starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany v6d rozhodnutím Č. OU-MA-OSZP
2020/006117/88 zo dřia 30.06.2020, ktoré nadobudlo právoplatnost‘ 03.8.2020.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil žiadatel‘ovi
a dotknutým orgánom začatie kotaudačného konania listorn Č. OU~MA~OSZP-2020/012666I4IS“
ozn. Zo dňa 03.08.2020 a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
17.08.2020. Na miestnej obhliadke boto zistené, že stavba bota zrealizovaná v sútade so
stavebným povolením. Neboli zistené nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného
rozhodnutia.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal všetky podklady
pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorými sú návrh na kotaudáciu s príloharni, povolenie
na uskutočnenie vodnej stavby ČJ. OU~MA-OSZP-2020/O06l 17/88 zo dňa 30.06.2020
(právoplatné 03.08.2020), protokol z ústneho pojednávania zo dňa 17.08.2020 vrátane
prcdložených predpísaných dokladov: zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, porealizačné
zameranie stavby, geometrický plán, dokumentácía skutkového stavu, protokol o vykonaní
tlakovej skúšky pre potrubie na pitnú vodu podl‘a STN EN 806-1 (75 5405), správa
o východiskovej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia — prípojka NN, el.
inštalácia, protokol o určení vonkajších vplyvov pre elektrické zariadenia č: 01/2020, protokol
o kusovej skúške a osvedČenie o akosti a kompletnosti nízkonapäfovéhO rozvádzača podľa STN
LN ~1iJ9-I ~ IN ľN 61 ~l W-i, ~eI~j(“kL~ty a ~im vi~ká~ IP Diati~lnva Č IBA 6067-2 2/ZS-
C22,23-20 IPBA/IPBAODD BOZP/KON/2020/3322 (2020/13559) zo dňa 20.08.202U, (JLJ
Malacky, OSZP~OH~č.OU~MA-OSZP202O/OO982S zo dňa 03.06.2020, súhlasne stanovisko
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obce Lozorno a spoločnosti LOZORNO spol. s r.o. v protokole zo dňa 17.08.2020.
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodoval v súlade s ~ 26 a

~ 73 ods. 1 vodného zákona a ~ 76, ~ 82 stavebného zákona, ktoré upravuj Ú vydávanie
kolaudačných rozhodnutí. Pri torn sa nadil ~ 46 a ~ 47 správneho poriadku, pretože podl‘a ~ 73
ods. 1 vodného zákona a ~ 140 stavebného zákona sa na kolaudačné konanie vzt‘ahujú
všeobecné predpisy o správnorn konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení ~ 17 až 20 vyhlášky MZP
SR Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe stanovísk
dotknutých orgánov a hore uvedených podkladov zistil, že skutočné zrealizovanie stavby ani jej
užívanie nebude ohrozovat‘ verejný záujem.

Žiadatel‘ uhradil správny poplatok e - kolkom v hodnote 120,- eur podl‘a zákona NR SR
č.145/1995 Z,z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenje

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podl‘a ~ 53 a 54 zákona č.71/1 967 Zb. o správnom
konaní podat‘ odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom úrade Malacky,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60 A, 901 01 Malacky.
Toto rozhodnutie nie je preskúmatel‘né súdom.

MgL~oňa~azd1ko a
veduca odboru,

Doručí Sa:
1. PD BA 03 s.r.o., Lozorno Č. 996, 900 55 Lozorno
2. vz. Ing. Marek Majcher, Záhorácka 4/56, 901 01 Malacky
3. Obec Lozorno, Hlavná 1,900 55 Lozorno
4. Združenie urbárskych lesov a pasienkov v Lozorne — pozemkové spoločenstvo, Pri Majeri 647, 900 55

Lozorno ‚

Na vedomie:
5. Lozorno, spol. s r.o., Hlavná 1, 900 55 Lozorno
6. lP, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
7. projektant: VHS SERVIS s.r.o., Ing. Martin Beseda, Ivana Dérera 5A, 901 01 Malacky
8. OU Malacky, OSZP; OH
9. 2xspis
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Príloha Č. 2
Zmluvy o prevode vlastníckeho práva a o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku zo dňa 29. 12. 2020

ZOZNAM SÚVISIACEJ DOKUMENTÁCIE

ATS:

‘ Protokol o vykonaní tlakovej skúšky pre potrubie na pitnú vodu EN 806-1 zo dňa 14. 8.
2020,

• Správa o východiskovej odbornej prehliadke a skúške elektrického Zariadenia — el.
inštalácie zo dňa 7. 8. 2020,

o Správa o východiskovej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia — prípojka
NN Zo dňa 5. 8. 2020,

• Kolaudačné rozhodnutie čj.: OU-MA-OSZP-2020/012666/418 Zo dňa 27. 8. 2020,
• Zápis o odovzdaní a prevZatí budovy alebo stavby ZO dňa 13. 8. 2020,
• Protokol o uvedení do prevádzky tlakovej stanice zo dňa 19. 8. 2020 vrátane pracovného

výkazu,
• Zápis zo školenia zo dňa 19. 8. 2020,
• Technická špecifikácia zo dňa 17. 3. 2020 vrátane pasportu tlakovej nádoby,

Geometrický plán číslo 03/2020 zo dňa 6. 2. 2020 autorizačne overený dňa 4. 3. 2020
Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, pod číslom G1-126/2020,

• Fotodokumentácia,
Projekt stavby Tlaková Stanica (ATS) Lozorno z 8/2019,
Projektová dokumentácia Prípojka silnoprúdu pre ATS z 8/2020.

Vodovod:

‘ Protokol o vykonaní tlakovej skúšky pre potrubie na pitnú vodu EN 806-1 zo dňa 20. 11.
2019,

‘ Potvrdenie o vykonaní kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov zo dňa 2.
12. 2019,

‘ Kolaudačné rozhodnutie č.j.: OU-MA-OSZP-2020/003081/10 zo dňa 27. 8. 2020,
‘ Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 2. 12. 2019,
‘ Certifikátvýrobkuč. 050364 V/AO/dzo dňa 22.6. 2005, zmena dňa 18.4.2013,
‘ SK Certifikát nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SKO3 —

ZSV — 0623 Zo dňa 29. 1. 2019 s prílohou,
. SK Certifikát nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SKO3-

ZSV-0624 zo dňa 29. 1. 2019 s prílohou,
• SK Vyhlásenie o parametroch č. 013 zo dňa 16. 9. 2019,
‘ Protokoloskúškeč.136050/2Ol9zodňa4.12.2019,
‘ Geodetický elaborát spoločnosti GEOFO s.r.o. (k zákazke č. 90/2019) zo dňa 20. 11. 2019

s prílohami a
• Projekt stavby 50 — 08 - Vodovod z 8/2019.
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Práva k pozemkom:

osvedčená kópia zmluvy o zriadení práva umiestnit‘ vodnú stavbu v pozemku uzavretej dňa
20. 10. 2020 medzi pozemkovým spoločenstvom Lesné spoločenstvo v Lozorne —

pozemkové spoločenstvo a spoločnost‘ou PD BA 03 s. r. o.,
osvedčená kópia zrnluvy o zriadení práva umiestnit‘ vodnú stavbu v pozemku uzavretej dňa
20. 10, 2020 medzi Poľnohospodárske družstvo Lozorno a spoločnosťou PD BA 03 s. r. o. a
zmluva o zriadení práva umiestniť vodnú stavbu v pozemku uzavretá dňa 15. 12. 2020
medzi pozemkovým spoločenstvom Združenie urbárskych lesov a pasienkov v Lozorne —

pozemkové spoločenstvo a spoločnostou PD BA 03 s. r. o.

VLozorne,dňa29. 12.2020

Odovzdal:

JIji~Haramia Boris Čambálik
kon ate!‘

P14~ BA 03 s. r. o.

Prevzal:

/Mgr. Ladislav Krechňák
J zóstupca starostu obce

Obec Lozorno

(‘



Príloha Č. 3
Zmluvy o prevode vlastníckeho práva a o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku zo dňa 29. 12. 2020

RUČITELSKÉ VYHLÁSENIE

Dolupodpísaní Ján Haramia, rodený Haramia, narodený dňa 9. 11. 1953, rodné číslo
531109/157, trvale bytom Športové nám. č. 897/8, 900 55 Lozorno, Slovenská republika, štátny
občan Slovenskej republiky a Jozef Haramia, rodený Haramia, narodený dňa 29. 5. 1958, rodné
číslo 580529/6134, trvale bytom Ul. Pri Majeri č. 640/26, 900 55 Lozorno, Slovenská republika,
štátny občan Slovenskej republiky, ako ručitelia, týmto spoločne a nerozdielne

vyhlasujeme,

že Obec Lozorno, so sídlom obecného úradu Hlavná ul. č. 1, 900 55 Lozorno, Slovenská republika,
identifikačné číslo 00 304 905 (d‘alej len „Obec Lozorno“), ako veritel‘a, na prvú výzvu a bez
námietok uspokojíme do desiatich (10) pracovných dní od obdržania žiadosti Obce Lozorno,
v prípade ak spoločnosť PD BA 03 s. r. o., so sídlom Lozorno č. 996, 900 55 Lozorno, Slovenská
republika, identifikačné číslo 44 498 012, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 55480/B (d‘alej len „spoločnosťPD BA 03s. r. o.“),
ako dlžník, nesplní závázok jej vyplývajúci z či. III bod 5. druhá veta Zmluvy o prevode
vlastníckeho práva a o odovzdaní a prevzatí hmotnému majetku uzavretej dňa 29. 12. 2020 medzi
spoločnosťou PD BA 03 s. r. o. a Borisom Čambálikom, trvale bytom Koprivnická ul. č. 3200ĺ14C,
841 02 Bratislava — mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, štátnym občanom Siovenskej
republiky, ako odovzdávajúcimi na strane jednej a Obcou Lozorno, ako preberajúcim na strane
druhej.

V Lozorne, dňa 29. 12. 2020

Ján Ha~mja J JdzefHarainia

Veritel‘ súhlasí s vyššie uvedeným ručitel‘ským vyhlásením.

V Lozorne, dňa 29. 12. 2020

Mg~ Ladislav krechňák
zástupca starostu obce

Obec Lozorno




