Zmluva o bezodplatnom prevode majetku
Uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluvné strany:
Obec Otrhánky
Otrhánky 9, 956 55 Veľké Chlievany
IČO: 00800015
DIČ: 2021054497
- zastúpená starostom obce RNDr. Ladislavom Giecim
Číslo účtu: 19622192/0200
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
(ďalej len ,,prevodca“)
Obec Haláčovce
Haláčovce 48, 956 55 Veľké Chlievany
IČO: 00310409
DIČ: 2021053386
zastúpená starostom obce p. Ľubomírom Bolfom
Číslo účtu: 11225192/0200
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
(ďalej len ,,nadobúdateľ“)
uzatvárajú dňa túto zmluvu o bezodplatnom prevode majetku v nasledovnom znení
Čl. I
Prevodca touto zmluvou prenecháva nadobúdateľovi vodovodné potrubie s príslušenstvom
uložené v zemi a riadne funkčné, ktoré sa nachádza v katastrálnom území obce Haláčovce.
Čl. II
Na uvedenú stavbu bolo dňa 12. 07 .1994 vydané stavebné povolenie pod č. ŠVSa00
1041/94 DK a kolaudačné rozhodnutie pod. č. OUŽP/2010/ 00039-009 BKM zo dňa
16.08.2010 s nadobudnutím právoplatnosti 28.9.2010 a súčasťou stavby bola dodávka
a montáž nasledovných objektov:
SO-13 Rozvádzacie potrubie
Časť rozvodného potrubia v obci Haláčovce: rad A-1-4 PVC DN 100 dĺžka 156,0 m
rad A-1-7 PVC DN 100 dĺžka 381,5 m
rad A-1-8 PVC DN 100 dĺžka 254,0 m
Rad A-1 od katastrálneho územia Haláčovce.
Nasledujúce objekty prechádzajú do spoluvlastníctva obcí Otrhánky a Haláčovce. Obe obce
sa rovnakým dielom podieľajú na prípadných škodách a obnovách nasledujúcich častí stavby.
SO-01 Prívodné potrubie k ČS DN 100 – dĺžka 91,3 m
SO-02 AT čerpacia stanica s akumuláciou 30 m3 – podzemná nádrž Veľké Chlievany
SO-03 Odpadné potrubie
SO-04 Elektrická prípojka

SO-05 Oplotenie a terénne úpravy
SO-06 Výtlačné potrubie PVC DN100 dĺžka 1273,5 m
SO-12 Hlavné zásobne potrubie až po kataster obce Otrhánky
Čl. III
Objekt
Rad A-1-4
Rad A-1-7
Rad A-1-8

Nadobúdacia hodnota
24.250,10
26.232,00
10.388,00

Zostatková hodnota
22.310,09
24.133,44
9.556,96

Množstvo (m ,ks)
156,0 m
381,50 m
72,00 m

Prevodca odovzdáva predmetný majetok na základe tejto zmluvy a nadobúdateľ ho prijíma
dňom 15. júla 2013. O odovzdaní a prijatí predmetného majetku sa zmluvné strany dohodli a
nevyžadujú samostatný odovzdávací protokol.
Čl. IV
Prevod majetku uvedeného v tejto zmluve je bezodplatný a bol schválený uznesením OZ v
Otrhánkach č.21/B/1/2013 zo dňa 15.7.2013 (v prílohe).

Čl. V
Nadobúdateľ sa zaväzuje že v súlade s požiadavkou správcu vodovodu ZVS a.s. Nitra.
zabezpečí na hranici katastrálnych území obce Otrhánky a Haláčovce vodomernú šachtu
s osadením vodomeru. Toto uskutoční najneskôr do 30.6.2014. Do tohto termínu prípadné
straty na odberných množstvách vody, znášajú spoločne. Prevodca i nadobúdateľ znášajú
náklady na prevádzku potrubia vo svojom vlastníctve samostatne. Náklady na spoločnú časť
potrubia znášajú spoločne a nerozdielne.
Čl. V
Zmluvné strany vyhlasujú, že boli dodržané všetky zákonné podmienky pre uzavretie tejto
zmluvy ako je spôsobilosť na právne úkony, oprávnenie nakladať s predmetom zmluvy,
zrozumiteľnosť a určitosť zmluvných prejavov, že zmluvná voľnosť nie je obmedzená a
právny úkon je urobený v predpísanej forme.
Čl. VI
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po zverejnení tejto zmluvy na internetovej stránke prevodcu a po
schválení obecným zastupiteľstvom.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží po dva
originály.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, bez tiesne
a nápadne nevyhovujúcich podmienok pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, zmluvu si
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
V Otrhánkach, ......................................

V Haláčovciach, ........................................

Za prevodcu:

Za nadobúdateľa:

________________________________________________

__________________________________

RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce Otrhánky

Ľubomír Bolfa
starosta obce Haláčovce

