
O B E C N Ý Ú R A D , Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná 

Výpis z uznesení 09. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej dňa 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

predaj stavebnej časti rozvodov a elektroniky káblovej televízie v obci Dunajská Lužná, v majetku 
obce Dunajská Lužná, za cenu 30 000 EUR, spoločnosti PROGRES-TS, s.r.o., Na križovatkách 35/E, 
Bratislava, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, IČO: 35 691 778. Predaj 
sa schvaľuje v súlade so zmluvou č. 1/2006 o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí zo 
dňa 13.11.2006, článok VI, ods. 9 - predkupné právo nájomcu na predmet nájmu. 

27.09.2011 

Uznesenie č. 2011/09-05 
zo dňa 27.09.2011 

Bod programu č. 05 

Návrh na predaj káblovej televízie 

Za správnosť výpisu: RNDr. Iveta Ŕičánkova 
prednostka úradu 

Jánošíkovská 7 
900 42 Dunajská Luž 

- 1 -

OBECNÝ ÚRAC 

Dunajská Lužná 07.11.2011 

Telefón číslo: 02/402598 13 fax číslo: 02/402598 33 e-mail: prednostka@dunajskaluzna.sk 

mailto:prednostka@dunajskaluzna.sk


reberajúca organizácia 
íázov a sídlo (pečiatka) 

Progres - TS, s.r.o. 
Na Križovatkách 35/E 
82104 Bratislava 

ZÁPIS O ODOVZDANÍ 
A PREVZATÍ 

budovy alebo stavby 
[alebo jej dokončenej časti] 

Číslo zápisu 

Dátum začatia 
preberacieho konania 

Názov budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) 

08.11.2011 
99 KDS (pôvodný názov: televízny káblový rozvod - TKR) 

na území obce Dunajská Lužná vo vlastníctve obce 
Dunajská Lužná" 

Popis : 

1. komplet distribučná sieť KDS - úseky koaxiálnych káblov, chráničky a fólie vo výkopoch, vonkajšie skrine, 
aktívne a pasívne prvky, konektory, 

2. užívateľská sieť (prípojky) do objektov IBV a KBV (rodinné domy a bytovky) - koaxiálne káble, chráničky 
a fólia vo výkopoch do objektov IBV a KBV, úč. zásuvky a šnúry v IBV, 

3. užívateľská sieť (prípojky) v objektoch KBV - skrinky a koaxiálne káble (aj v žľaboch), v spoločných 
priestoroch a úč. zásuvky a šnúry v bytoch 

Zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník 

Generálny projektant Projektanti ucelených častí 

Technický dozor investora 

Číslo a názov stavby 

Stavebné povolenie č.j. 1789-2vyb/97/VTS/ zo dňa: 07.05.1997 vydala: 

Zmluva: 111 - í f ^ V / ^ zo dňa: 08.11.2011 vrátane 0 dodatku 

Dátum začatia prác podľa zmluvy o dielo Dátum skutočného začatia prác Dátum dokončenia prác podľa 
zmluvy o vykonaní preložky 

/ 



Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia 

Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdaného objektu 

Termín úplného vyprázdnenia staveniska 

Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov 

Údaje o prevzatí dokumentácie : Stavebné povolenie č.j. 1789-2vyb/97/VTS zo dňa 07.05.1997, Kolaudačné rozhodnuie č.j. 
1789-5/98/VTS, Projektová dokumentácia č. 397 z 09/97 

Projektová dokumentácia a dokumentácia geodetických prác upravené podľa skutočného stavu prevedenia 

Písomné doklady vydané v priebehu realizácie výstavby 

Archívne údaje o dokumentácii 

Cena podľa zmluvy o dielo a dodatkov (na základe uznesenia 2011/09-05 z 27.09.2011) 30 000,-€ 

Dôvody pre zľavu z ceny a jej čiastka 

Cena po odpočítaní zľavy SPOLU 
30 000,- € 



Čiastka pozastavená podľa zmluvy 
o dielo 

Ku dňu začatia preberacieho konania 
boli uhradené čiastkové faktúry 
v hodnote Šk: 

0 

Záručná lehota (konečný dátum) 

Konečnú faktúru na dodávku vystaví 

zhotoviteľ do: 

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohoto zápisu 

Vyjadrenie účastníkov konania 

Dátum skončenia preberacieho konania 

Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia objednávateľa preberajú dodávku zmluvy o dielo: 

Zástupcovia zhotoviteľa: 
Obec Dunajská Lužná 

Zástupcovia objednávateľa: 
Progress - TS, s.r.o. 

Zástupcovia budúceho 
užívateľa 

Ostatní účastníci 
konania 

Mená a priezviská 

Štefan Jurčík 

Ing. Marián Kutaj 

Funkcie 

starosta obce 

konateľ 

Rozdelovník 
orig.: 
co: 


