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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestna rada   

po prerokovaní materiálu 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu     
 
s c h v á l i ť   
 

návrh darovacej zmluvy podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia                 

 

 

s podmienkou: 

spoločnosť – Lakeside Office1, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 35 889 063, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3349/B, podpíše darova-

ciu zmluvu najneskôr v lehote 30 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia miestnym zastupiteľstvom. 

V prípade, ak spoločnosť nepodpíše darovaciu zmluvu v uvedenej lehote, toto uznesenie stráca plat-

nosť 

 

 

 

 

- s pripomienkami 

 

- bez pripomienok 
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Príloha č. 1 

DAROVACIA ZMLUVA č.  .................. 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej v texte ako „Zmluva“)  

 
 

medzi účastníkmi:  

 

mestská časť Bratislava Nové Mesto 

so sídlom:  Junácka č. 1, 832 90 Bratislava 

zastúpená:  Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 

IČO:   00 603 317  

(ďalej v texte ako „Obdarovaný“) 

 

a 

 

Lakeside Office 1, a.s. 

Sídlo:    Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 

IČO:   35 889 063 

IČ DPH:  SK2021836597 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3349/B 

Štatutárny orgán: Ing. Martina Zacharová, člen predstavenstva 

   Mgr. Martin Šmigura, predseda predstavenstva 

(ďalej v texte ako „ Darca“) 

 
 

PREAMBULA 
Darca podpisom tejto Zmluvy deklaruje svoj záujem aktívne sa podieľať na rozvoji cyklodopravy na 

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, konkrétne v katastrálnom území Nové Mesto. 

Darca na základe projektového zámeru vybudovania cyklotrasy Zátišie, zhotoviteľa Cykloprojekt 

s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47 553 111, ktorý bol prerokovaný 

a odsúhlasený dňa 24.05.2019 Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vo vlast-

nom mene zabezpečil zrealizovanie stavby SO 01-cyklotrasa.  

 
 

Článok I. 
 Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie nepeňažného daru v celkovej hodnote 10 841,46 eur bez 

DPH (slovom: desaťtisícosemstoštyridsaťjeden eur, štyridsaťšesť centov), čo vrátane DPH zodpo-

vedá celkovej hodnote 13 009,75 eur (trinásťtisícdeväť eur 75/100), ktorý predstavuje zrealizova-

ná stavba SO 01 – cyklotrasa, ktorá bola realizovaná na základe projektového zámeru vybudova-
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nia cyklotrasy Zátišie, zhotoviteľa Cykloprojekt s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, 

IČO: 47 553 111. Cyklotrasa „Zátišie“ je súčasťou okruhu O5, ktorý začína v Petržalke (Kutlíko-

va) a v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je situovaná na uliciach Jánoškova - Kukučínova – 

Pluhová – Hattalova – Zátišie. 

2. Darca spolu s nepeňažným darom Obdarovanému odovzdáva aj výkres skutočného vyhotovenia, 

certifikát Leakryl, certifikát Sinokryl, certifikát zvislé dopravní značky Araplast.  

3. Darca vyhlasuje, že v lehote do 10 pracovných dní od výzvy Obdarovaného v prospech Obdaro-

vaného na základe osobitnej dohody prevedie aj práva plynúce zo záruky a/alebo zodpovednosti 

za vady diela, ktoré je predmetom nepeňažného daru. 

4. Obdarovaný poskytnutý nepeňažný dar podľa tejto Zmluvy s vďakou prijíma.  

 

Článok II. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Obdarovaný nadobúda vlastnícke právo k poskytnutému nepeňaž-

nému daru okamihom obojstranného podpísania Odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

K podpísaniu Odovzdávacieho a preberacieho protokolu obdarovaný poveruje: Ing. Stanislava 

Skyvu, zamestnanca oddelenia investícií a verejného obstarávania. 

2. Darca spolu s nepeňažným darom Obdarovanému odovzdáva originál „Projektového zámeru vy-

budovania cyklotrasy Zátišie zhotoviteľa Cykloprojekt s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bra-

tislava, IČO: 47 553 111. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Brati-

slava-Nové Mesto v spojení s jej obojstranný podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné prijať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, pí-

somne, vo forme očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami na jednej listi-

ne, inak sú neplatné, a pre zmluvné strany tejto Zmluvy nezáväzné. Akékoľvek zmeny a dodatky 

k tejto Zmluve musia byť vopred prerokované a schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto v zmysle uznesenia č. 09/16.1 zo dňa 24.09.2019. 

 

3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu so všeobecne zá-

väznými platnými právnymi predpismi, zmluvné strany tejto Zmluvy sa zaväzujú uzatvoriť Doda-
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tok k tejto Zmluve tak, aby sa ustanovenie nahrádzajúce ustanovenie neplatné, čo najviac podoba-

lo pôvodnému ustanoveniu tejto Zmluvy, a aby bolo v súlade so všeobecne záväznými platnými 

právnymi predpismi. 

 

4. Právne vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami príslušných vše-

obecne záväzných platných právnych predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že na vzťahy 

výslovne touto Zmluvou neupravené sa budú aplikovať najmä príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka. 

 

5. Táto Zmluva bola vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom Obdarovaný obdrží tri (3) rovno-

pisy a Darca obdrží dva (2) rovnopisy tejto Zmluvy. 

 

6. Zmluvné strany tejto Zmluvy prehlasujú, že sa s obsahom tejto Zmluvy dôkladne oboznámili, že 

sa zhoduje s prejavmi ich vôle, bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a 

za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu schvaľujú a na znak svojho výslovného súhlasu 

s jej obsahom zmluvné strany Zmluvu aj vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa ..................    Bratislave, dňa ...................... 

 

  

Za darcu:                                                              Za obdarovaného:  

        

 

 

 

___________________        ––––––––––––––––––––– 

Ing. Martina Zacharová            Mgr. Rudolf Kusý 

člen predstavenstva                 s t a r o s t a 

 

 

 

–––––––––––––––––––––- 

Mgr. Martin Šmigura 

predseda predstavenstva 

Zoznam príloh: 

1. Objednávka 
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2. Rozpis ceny 

3. Odovzdávací protokol 

4. Faktúra 

5. Certifikát farba 

6. Certifikát farba 

7. Certifikát značky 

8. Situácia c1.2 realizácia 

9. C1.1 situácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DȎVODOVÁ SPRÁVA 
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Mestská časť dlhodobo podporuje rozvoj cyklodopravy a snaží sa o vybudovanie cyklotrás aj vo svo-

jom územnom obvode. Cyklistické trasy (ďalej len „cyklotrasy“) v Bratislave definuje Územný plán 

hlavného mesta Slovenskej republiky v znení jeho zmien a doplnkov cyklotrasy aj v území mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto. Koncepcia cyklotrás vznikla na pôde Komisie pre cyklistickú a pešiu 

dopravu a bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva 25.09.2014 ako Zásady rozvoja 

cyklistickej a pešej dopravy  V rámci tohto bodu poslanci uznesením č. 1743/2014 schválili návrh 

hlavných cyklistických komunikácií v Bratislave, ktorý aktualizoval pôvodný dokument.  

Cyklotrasa „Zátišie“ je súčasťou okruhu O5, ktorý začína v Petržalke (Kutlíkova) a v našej mestskej 

časti je situovaná na uliciach Jánoškova - Kukučínova – Pluhová – Hattalova – Zátišie. 

Hlavné dôvody na podporu cyklistickej dopravy možno rozdeliť do 4 skupín: 

EKONOMICKÉ 

- neustály nárast cien pohonných hmôt a cien cestovného, stále častejšie dopravné zápchy a z 

toho prameniace časové straty pri preprave autom či verejnou osobnou dopravou  

EKOLOGICKÉ 

- bicykel je dopravným prostriedkom, ktorý neprodukuje žiadne škodlivé emisie do ovzdušia. 

Jeho prevádzku tiež sprevádza podstatne menší hluk a vibrácie v porovnaní s motorovou do-

pravou. Používanie bicykla si nevyžaduje spotrebu žiadnej energie (s výnimkou tej ľudskej) a 

prispieva tak hneď k dvom cieľom: znižovať závislosť na fosílnych palivách a znižovať emisie 

skleníkových plynov 

ZDRAVOTNÉ 

- v jednotlivých krajinách EÚ od 30 do 80% dospelej populácie trpí nadváhou. Čoraz vážnejší 

je problém detskej obezity, keď cca 20% detí trpí nadváhou a z nich tretina je obézna. Pritom 

práve bicyklovanie je odporúčané ako výborný preventívny prostriedok, ktorý vedie k 50%- 

nému zníženiu rizika srdcovo-cievnych ochorení, k 50%-nému zníženiu rizika vzniku obezity 

a k 30%-nému zníženiu rizika vysokého krvného tlaku. Stačí len 30 minút rýchlejšej chôdze 

alebo jazdy na bicykli po väčšinu dní v týždni 

 

SOCIÁLNE 
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- bicykel je vhodným a dostupným dopravným prostriedkom pre všetky sociálne vrstvy a záro-

veň vedie k samostatnosti a podporuje nezávislosť detí a mladých ľudí 

Na 12. zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 10.12.2019 bol predložený materiál vo veci schvále-

nia návrhu zmluvy o spolupráci pre zabezpečenie realizácie cyklotrasy Zátišie. Predložený návrh ne-

bol schválený. Nakoľko medzičasom došlo k dokončeniu cyklotrasy navrhujeme použitie darovacej 

zmluvy ako právneho titulu k nadobudnutiu majetkových práv k vykonanému dopravnému značeniu. 

 

Materiál je predkladaný podľa uznesenia č. 09/16.1 zo dňa 24.09.2019. 


