OBEC LOZORNO, HIin‘ná ulica Č. 1, 900 55 Lozorno

PROTOKOL O ODOVZDANÍA PREVZATÍ STAVBY
Názov stavby:

Rekonštrukcia mies‘nej komunikácie Zvončínska ulica
Lozorno: SO 01
Pozemná komunikácia na pozemku parcela registra „C“ KN Č. 9375/7,
9375/8, 3908/92, 93 08/26, 9308/54, 9308/29, 9308/32, 9308/88, 9308/87,
9308 85, 9308 126, 9308/86, 9308/33, 9308/28, 9308/25, 9308/26 a parcela
registra „E“ KN Č. 9308/901, 9308/30 I, v k.ú. Lozorno.

Odovzdávajúci:

cooperate s.r.o., Lozorno 80, 900 55 Lozorno

Preberajúci:

Obec Lozorno, l-llavná ulica Č. I, 900 55 Lozorno

Účel stavby:

Rekonštrukcia existujúcej panelovej komunikácie na spevnenú betónovú
komunikáciu. Komunikácia je jednoprúdová so šírkou spevnenej Časti
vozovky 4,25m.

Stavebné povolenie:

Rozhodnutie obce Č. D
27.12.2017.

Čas stavby:

Stavba bola realizovaná v období 1.6. 2018— 30.7.2018.

Kolaudačné rozhod.:

Rozhodnutie vydané obeou Lozorno dňa 20.6.2019 D -196/197/2019.

„

—

944/2017 zo dňa 21.11.2017

—

právoplatné dňa

Odovzdávajúci spoločnost‘ cooperate s.r.o., so sídlom 900 55 Lozorno 80, IČO: 45 873 909 odovzdáva
skolaudované dielo Rekonštrukciu miestnej kornunikácie Zvončínska ulica
Lozorno: SO 01
Pozemná kornunikácia preberajúcemu obci Lozorno bezodplatne do vlastníctva natrvalo. Spolu so
stavbou prevádza odovzdávajúci na preberajúceho všetky práva k pozemkom/nehnuteľnostiam, na
ktorých je dielo umiestnené, ako aj práva a nároky zo záruk voči dodávateřom/zhotoviteľom priČom
zodpovedá za ich prevoditeľnosť a zaväzuje sa o ich prevode informovaf príslušné tretie osoby, ktoré
takéto práva zriadi]i alebo poskytli. Prevzatím dlela podľa tohto protokolu nepreberá preberajúci
žiadne platobné alebo mé obdobné povinnosti voči tretím osobám. Odovzdávajúci výslovne pre
odovzdaní vyhlasuje, že dlelo nezasahuje neoprávnene do práv alebo právom chránených záujmov
tretích osób a že všetky takéto prípadné práva alebo nároky sú uspokojené pokiaľ by v budúcnosti
boli predsa len oprávnené vznesené zaväzuje sa ich vysporiadať na vlastnú zodpovednosť a náklady.
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