ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K POZEMNEJ KOMUNIKÁCII
uzavretá v zmysle § 4a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) a v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej len „zmluva“)
I.
Zmluvné strany
1. Predávajúci:
Vlastník: Žilinský samosprávny kraj
ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
konajúci: Ing. Juraj Blanár, predseda
(ďalej len ako „predávajúci“ alebo „ŽSK“)
2. Kupujúci:
Obec Konská
013 13 Konská 410
IČO: 00648876
konajúca: Ing. Janka Stupňanová, starostka
(ďalej len „kupujúci“ alebo „obec Konská“)
II.
Úvodné ustanovenia
1. Medzi predávajúcim, Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, Žilina,
IČO: 42054575 a kupujúcim bola dňa 28. 10. 2011 uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o prevode
vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii, č. ŽSK: 724/2011/OD, ktorej predmetom je záväzok
zmluvných strán uzavrieť v budúcnosti po doručení Rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR (ďalej len MDVRR SR) o usporiadaní cestnej siete zmluvu o prevode
vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii, ktorej predmetom bude predaj cestného majetku (cestnej
stavby) - cesty III. triedy č. III/51831 v celkovej dĺžke 1,009 km spolu so súčasťami cesty, ktorá
sa nachádza v k.ú. Konská na pozemkoch – parcelách KN-C č. 2075/1 a 2081/1, ktoré pozemky sú
zapísané na LV č. 817 v prospech obce Konská, a to v staničení od 0,000 km do 1,009 km
z vlastníctva predávajúceho do vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR.
2. Rozhodnutím MDVRR SR, sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných
projektov č. 07444/2012/SCDPK-10536 zo dňa 27. 02. 2012 o usporiadaní cestnej siete, bola dňom
10.03. 2012 z cestnej siete vyradená cesta III. triedy č. 51831 (Konská – spojovacia) v dĺžke 1,009
km v staničení od km 0,000 do km 1,009 km a tento úsek sa má previesť do vlastníctva obce Konská
ako miestna komunikácia. Týmto rozhodnutím bolo ŽSK uložené, aby vykonal zmenu v pasporte
ciest, ako aj aby vykonal zmenu dopravného značenia, a to do 60-tich dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
3. Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, Žilina, IČO: 42054575 bola
rozhodnutím Žilinského samosprávneho kraja č. 4036/2012/ODaRR-002 s účinnosťou od 01. 06. 2012
odňatá správa k úseku cesty spolu so súčasťami, ktorý je bližšie špecifikovaný v bode 1. tohto článku.

III.
Predmet zmluvy
1. Na základe skutočností uvedených v článku I. tejto zmluvy predávajúci predáva a kupujúci kupuje
cestný majetok (cestnú stavbu) – cestu III. triedy č. III/51831 v celkovej dĺžke 1,009 km spolu so
súčasťami cesty, ktorá sa nachádza v k. ú. Konská na pozemkoch – parcelách KN-C č. 2075/1
a 2081/1, ktoré pozemky sú zapísané na LV č. 817 v prospech obce Konská, a to v staničení od 0,000
km do 1,009 km (ďalej len ako „prevádzaný úsek cesty“).
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za prevádzaný úsek cesty kúpnu cenu vo výške 1,-EUR (jedno euro) so splatnosťou do 10-tich dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
3. Kupujúci sa ďalej zaväzuje, že prevádzaný úsek cesty zaradí dňom účinnosti tejto zmluvy do siete
miestnych komunikácií obce a že od tohto okamihu bude vykonávať všetky práva a povinnosti
k prevádzanému úseku cesty, ktoré vyplývajú zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1 je protokol o odovzdaní a prevzatí
prevádzaného úseku cesty do vlastníctva a správy kupujúceho.

IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle ŽSK v súlade s § 5a zákona č. 211/2000
Z. z. o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka. Táto zmluva je vyhotovená
v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží predávajúci a jeden kupujúci.
2. V ostatných záležitostiach, výslovne neupravených touto zmluvou sa budú primerane aplikovať
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
3. Predaj prevádzaného úseku cesty bol schválený uznesením Zastupiteľstva ŽSK 16/12 časť 6., ktoré
bolo prijaté na rokovaní dňa 19. 09. 2011 a ktorým bolo ako prípad hodný osobitného zreteľa
schválené uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k prevádzanému úseku
cesty. Výpis z tohto uznesenia tvorí prílohu č. 1 Zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho
práva k pozemnej komunikácii. Vyradenie prevádzaného úseku cesty bolo schválené uznesením
Zastupiteľstva ŽSK 16/12 časť 5., ktoré bolo prijaté na rokovaní dňa 19. 09. 2011.
4. Zmluvné strany si obsah tejto zmluvy riadne prečítali, porozumeli mu a súhlasia s ním, čo
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
V Žiline dňa 31. 05. 2012

V Konskej dňa 30.05. 2012

Príloha č. 1: Protokol

................................................
Ing. Juraj Blanár, v.r.
predseda ŽSK
odtlačok pečiatky

...........................................
Ing. Janka Stupňanová, v.r.
starostka obce
odtlačok pečiatky

Príloha č. 1
k Zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii

Protokol
o odovzdaní a prevzatí úseku cesty III/51831 v celkovej dĺžke 1,009 km a jej súčastí
do vlastníctva a správy Obce Konská
Odovzdávajúci:
Žilinský samosprávny kraj
so sídlom Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 378 08 427
zastúpený:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
M. Rázusa 104, Žilina, IČO: 42054575
poverený zamestnanec: Ing. Gabriela Miháliková
Preberajúci:
Obec Konská
013 13 Konská 410
IČO: 00648876
konajúca: Ing. Janka Stupňanová, starostka

Predmet odovzdania a prevzatia:
Účastníci tohto protokolu prehlasujú, že dátumom uzavretia tohto protokolu došlo k odovzdaniu
a prevzatiu nasledujúceho úseku cesty spolu s jeho súčasťami a s ním súvisiacich dokumentov do
vlastníctva a správy Obce Konská:

1.) cesta III. triedy č. III/51831 v celkovej dĺžke 1,009 km, ktorá sa nachádza v k. ú. Konská na
pozemkoch – parcelách KN-C č. 2075/1 a 2081/1, ktoré pozemky sú zapísané na LV č. 817 v prospech
Obce Konská, a to v staničení od 0,000 km do 1,009 km, spolu s týmito súčasťami cesty:
- priepust v km 0,315
- mostné zábradlie v dĺžke 7 m – 2ks
- dopravné značenie P1 „Daj prednosť v jazde“ – 2ks
- dopravné značenie C6a „Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo“ – 2 ks
- dopravné značenie Z3b „Vodiaca tabuľa“ – 2 ks

V Žiline dňa 31. 05. 2012*
Za odovzdávajúceho:

.................................................
SC ŽSK – Ing. Gabriela Miháliková, v.r.
*1.6.2012
Opravu vykonala: Erika Cenigová, v.r.

V Konskej dňa 30. 05. 2012
Za preberajúceho:

v.r.
..................................................
Obec Konská – Ing. Janka Stupňanová
odtlačok pečiatky

