
ZMLUVA    

Č. 10/2012 

O odovzdaní a prevzatí objektov do správy uzatvorená v zmysle § 51 Obč. zák.a ust. § 18 
odst. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

I. Zmluvné strany 
I. Odovzdavajúci: 

Obec Mokroluh  
Mokroluh  135,  086 01 Rokytov 
Zastúpený:  Pavlom Petričom , starostom obce 
Tel: 054/4722311 
[ČO: 00322407 
DIČ: 2020623319   
Bankové spojenie:   PRIMA BANKA  Bardejov   
Číslo účtu:               3607661001/5600 

(ďalej len „Odovzdávajúci“) 
 

II. Preberajúci:  
František Semanko  
Mokroluh 171                                                                                                      
086 01 Rokytov 
              
 

(ďalej len preberajúci  
 

                                                               II.  
                                       Všeobecné údaje o stavbe 

 
Názov stavby: Rekonštrukcia cesty  I/77 Mokroluh – Bardejov  
Katastrálne územie: Mokroluh  
Realizácia predmetnej stavby vyvolala potrebu  realizácie nižšie uvedeného stavebného 
objektu,  ktorý  je v zmysle tejto zmluvy predmetom odovzdania a prevzatia do vlastníctva 
a správy.  
 
Jedná sa o nasledujúci objekt:  
 
Číslo a názov objektu:   
 
D 302 – 00 Oplotenie v obci Mokroluh  
(Časť objektu – oplotenie nehnuteľnosti v obci Mokroluh : Parcely č. CKN 484/1, 484/2 
okolo  miestnej komunikácie) 
 



                                                               III  
                                              Predmet a účel zmluvy  
 

1. Odovzdávajúci prebral od investora stavby I/77 Mokroluh – Bardejov, rekonštrukcia 
cesty, SSC Bratislava - IVSC Košice objekt uvedený v článku II. tejto zmluvy. Objekt 
uvedený v článku II. tejto zmluvy bol investorom stavby vybudovaný na vlastné 
náklady ako vyvolaná investícia. Uvedený objekt „investor“ stavby bezodplatne 
odovzdal a „odovzdávajúci“ bezodplatne prevzal do majetku a správy v súlade s ust. § 
18 odst. 13 zák. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov.  Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné odovzdanie časti 
uvedeného objektu „D 302-00 Oplotenie v obci Mokroluh“ – oplotenie zo strojového 
pletiva na oceľových stĺpikoch a vstupnej brány parcely CKN č. 484/1, 484/2 – okolo 
 miestnej komunikácie v obci Mokroluh – jeho prevzatie do majetku preberajúcim.   

2. Odovzdávajúci a preberajúci sa dohodli, že odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci 
bezodplatne preberá do vlastníctva a správy časť objektu uvedenom v článku II. tejto 
zmluvy – oplotenie a vstupnej brány  parcely CKN č. 484/1, 484/2   – okolo  miestnej 
komunikácie v obci  Mokroluh. Oplotenie zo strojového pletiva na  oceľových 
stĺpikov a vstupnej oceľovej brány. Účelom tejto zmluvy je urovnanie právnych 
vzťahov, ktoré vznikli počas realizácie stavby cesty I/77 Mokroluh – Bardejov, 
rekonštrukcia cesty  a uvedenie do súladu záujmov zmluvných strán tak, aby 
predmetný objekt realizovaný ako vyvolaná investícia vyššie uvedenej stavby slúžil 
svojmu účelu.   

3. Preberajúci preberá  do vlastníctva a  správy oplotenie zo strojového pletiva 
na oceľových stĺpikoch a vstupnej oceľovej brány  v dĺžke  14,00  m  

 
 
 
                                                            IV. 
                                            Záverečné ustanovenia   
 
1. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak   
      súhlasu ju podpísali.  
2. Zmluva je vyhotovená v 3 – och vyhotoveniach, z ktorých dva vyhotovenia obdrží   

Odovzdávajúci a jedno vyhotovenie preberajúci po ich obojstrannom podpísaní .   
3. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej uzavretia – podpísania oboma zmluvnými     

stranami.   
 
 
 
   

 
            V Mokroluhu    26.11.2012                                               V Mokroluhu  26.11.2012 
 
 
 
 
                   v. r                                                                                    v. r. 
 
            Odovzdávajúci:                                                                  Preberajúci: 
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