
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA  
 
 
 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Obchodné meno: REBOD SK, a.s. 
 Sídlo: Hlavná 483/90, Nová Dedinka 900 29 
 IČO: 36 865 940 
 Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,  
  odd: Sa, vl.č.: 4926/B 
 Konajúca prostredníctvom: Renáta Bódišová, predseda predstavenstva 
 (ďalej len „Budúci povinný 1“) 
 
 a 
 
1.2. Obchodné meno: Green Field Property, a.s. 
 Sídlo: Nám SNP 4/1476, 921 01 Piešťany 
 IČO: 43 802 770 
 Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,  
  odd: Sa, vl.č.: 10490/T 
 Konajúca prostredníctvom: Ing. Peter Pisko, člen predstavenstva 
 (ďalej len „Budúci povinný 2“) 
 

(Budúci povinný 1 a Budúci povinný 2 ďalej spolu len "Budúci povinní")   
 

1.3. Názov: Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  
IČO: 00 306 169 
Štatutárny orgán: Ing. Martin Tomčányi,  primátor mesta 
 
(ďalej len "Budúci oprávnený") 
 
(Budúci povinní a Budúci oprávnený spolu ďalej len ako „zmluvné strany“). 
 

 
2. PREAMBULA 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že: 
 
2.1. Budúci oprávnený má záujem realizovať na Pozemkoch výstavbu Dotknutých 

stavebných objektov a zároveň 
2.2. Budúci povinní su podielovými spoluvlastníkmi Pozemkov a súhlasia s výstavbou 

Dotknutých stavebných objektov na Pozemkoch v súlade s projektovou 
dokumentáciou pre Stavebné povolenia a zároveň 

2.3. po zrealizovaní výstavby Dotknutých stavebných objektov do vlastníctva Budúceho 
oprávneného majú zmluvné strany záujem upraviť vzájomné práva a povinnosti 
vyplývajúce z vlastníctva Zameraných pozemkov a Dotknutých stavebných objektov a 
uzatvoriť Budúcu zmluvu 

 
dohodli sa zmluvné strany na úprave vzájomných práv a povinností tak, ako je uvedené v 
tejto Zmluve. 
 
 



3. DEFINÍCIE POJMOV 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy majú nižšie uvedené pojmy nasledovný 
význam: 
3.1. "Budúca zmluva" znamená Zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho 

najmä v povinnosti Budúcich povinných strpieť na Zameraných pozemkoch existenciu 
stavby Dotknutých stavebných objektov tak, ako je vymedzená v článku 6. Zmluvy; 

3.2. "Budúci oprávnený" je budúci oprávnený z vecného bremena podľa Budúcej 
zmluvy tak, ako je definovaný v ustanovení 1.3. tejto Zmluvy;  

3.3. "Budúci povinní" je spoločné označenie Budúceho povinného 1 a Budúceho 
povinného 2; 

3.4. "Budúci povinný 1" je budúci povinný z vecného bremena podľa Budúcej zmluvy 
tak, ako je definovaný v ustanovení 1.1. tejto Zmluvy, ktorý je podielovým 
spoluvlastníkom Pozemkov v podiele 1/2; 

3.5. "Budúci povinný 2" je budúci povinný z vecného bremena podľa Budúcej zmluvy 
tak, ako je definovaný v ustanovení 1.2. tejto Zmluvy, ktorý je podielovým 
spoluvlastníkom Pozemkov v podiele 1/2; 

3.6. "Dotknuté stavebné objekty" znamenajú nasledovné stavebné objekty prípadne ich 
časti v rámci stavby "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba - Sereď" a „ 
Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“, ktoré sú v 
zmysle Stavebných povolení umiestnené na Pozemkoch vo vlastníctve Budúcich 
povinných: 

 
3.6.1. stavebný objekt SO 380 Prečerpávacia stanica splaškových vôd pre ktorý je 

vydané Stavebné povolenie 1, 
3.6.2. stavebný objekt SO 401 Pretláčanie pod komunikáciou R1 pre ktorý je 

vydané Stavebné povolenie 1, 
3.6.3. stavebný objekt SO 410 Vodovod pitný - verejná časť pre ktorý je vydané 

Stavebné povolenie 1, 
3.6.4. stavebný objekt  SO 510 Splašková kanalizácia gravitačná - verejná časť pre 

ktorý je vydané Stavebné povolenie 1, 
3.6.5. stavebný objekt SO 520 Splašková kanalizácia výtlačná - verejná časť pre 

ktorý je vydané Stavebné povolenie 1, 
 

3.6.6. stavebný objekt SO 610 Rekonštrukcia vedení VN 22kV prekládka + rozvody 
pre ktorý je vydané Stavebné povolenie 2, 

 
3.7. "Geometrický plán" znamená všetky geometrické plány na vyznačenie vecného 

bremena, ktorý budú vyhotovené po vybudovaní Dotknutých stavebných objektov na 
základe presného zamerania skutočného stavu Dotknutých stavebných objektov po 
ich výstavbe s vymedzením Zameraných pozemkov a určením presného rozsahu 
obmedzenia Pozemkov; 

3.8. "Občiansky zákonník" je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov; 

3.9. "Obchodný zákonník" je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov; 

3.10. "Písomnosti" sú všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 
v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením; 

3.11. "Pozemky" sú pozemky v podielovom spoluvlastníctve Budúcich povinných, na 
ktorých je povolená výstavba Dotknutých stavebných objektov, evidované pre 
katastrálne územie Sereď na liste vlastníctva č. 5796. FotokópIa listu vlastníctva 
podľa predchádzajúcej vety tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve; 

3.12. "Stavebné povolenia" je spoločné označenie pre Stavebné povolenie 1, Stavebné 
povolenie 2,  



3.13. "Stavebné povolenie 1" je rozhodnutie č. A2010/00353/OV/BE, 
A2009/01727/OV/BE zo dňa 27.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
17.3.2010, vydané Obvodným úradom životného prostredia Galanta, odbor štátnej 
vodnej správy a odpadového hospodárstva, ktorým sa povoľuje uskutočnenie vodnej 
stavby,  
3.13.1. zmenené rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č. 

A2012/00158/OV/BE zo dňa 7.2.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
8.3.2012, vydané Obvodným úradom životného prostredia Galanta, odbor 
štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva 

3.13.2. zmenené rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č. OU-GA-OSZP-
2015/003273/OV/BE zo dňa 16.03.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
24.04.2015, vydané Okresným úradom Galanta, odbor starostlivosti 
o životné prostredie 

3.14. “Stavebné  povolenie  2” je rozhodnutie č. 8120/ÚPaSP 1235/2009 zo dňa   
12.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.2.2010, vydané Mestom Sereď, 
ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby 
3.14.1. zmenené rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č. 8103/ÚPaSP 

1187/2011 zo dňa 11.1.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
26.3.2012,vydané Mestom Sereď, 

3.14.2. zmenené rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č. 3035/ÚPaSP 
182/2015 zo dňa 31.3.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
13.4.2015,vydané Mestom Sereď, 

3.15. "Stavebný zákon" je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; 

3.16. "Zamerané pozemky" sú časti Pozemkov na ktorých bude realizovaná výstavba 
Dotknutých stavebných objektov tak, ako budú uvedené a špecifikované v 
Geometrickom pláne na vyznačenie vecného bremena po výstavbe Dotknutých 
stavebných objektov; 

3.17. "Zmluva" je táto Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
 
 
4. SÚHLASY VO VZŤAHU K POZEMKOM 
 
4.1. Budúci povinní ako podieloví spoluvlastníci Pozemkov podpisom tejto Zmluvy 

vyslovujú svoj súhlas so zriadením Dotknutých stavebných objektov na Pozemkoch, a 
to podľa Stavebných povolení v súlade s príslušnou projektovou dokumentáciou pre 
stavebné povolenie.  

4.2. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že vlastnícke právo k Dotknutým 
stavebným objektom nadobudne ich výstavbou Budúci oprávnený. Správu 
Stavebných objektov po ich výstavbe bude zabezpečovať Budúci oprávnený 
prostredníctvom tretej strany oprávnenej na ich správu. 

4.3. Budúci povinní ako podieloví spoluvlastníci Pozemkov podpisom tejto Zmluvy 
vyjadrujú svoj súhlas: 
4.3.1. so vstupom a/alebo prechodom Budúceho oprávneného a/alebo ním určených 

subjektov realizujúcich výstavbu Dotknutých stavebných objektov na/cez 
Pozemky v rozsahu nevyhnutnom na výstavbu Dotknutých stavebných 
objektov,  

4.3.2. so vstupom a prejazdom strojov, prístrojov a zariadení Budúceho 
oprávneného a/alebo ním určených subjektov realizujúcich výstavbu 
Dotknutých stavebných objektov na Pozemky v rozsahu nevyhnutnom na 
výstavbu Dotknutých stavebných objektov, 

4.3.3. s realizáciou všetkých prípravných, terénnych, stavebných a iných prác 
nevyhnutných na riadnu a včasnú realizáciu výstavby Dotknutých stavebných 
objektov, 



a to pre Budúceho oprávneného ako aj všetky subjekty označené Budúcim 
oprávneným, ktoré budú realizovať výstavbu Dotknutých stavebných objektov. 

4.4. V prípade, ak to bude nevyhnutné pre splnenie podmienok stanovených orgánmi 
verejnej moci, zaväzujú sa Budúci povinní vydať na žiadosť Budúceho oprávneného 
osobitný písomný súhlas podľa ustanovenia 4.3. Zmluvy. 

4.5. Budúci oprávnený, ako aj subjekty, ktoré budú realizovať výstavbu Dotknutých 
stavebných objektov podľa ustanovenia 4.3. Zmluvy sú povinní správať sa tak, aby 
nedošlo k poškodzovaniu Pozemkov nad mieru ktorá je nevyhnutná na riadnu a 
včasnú výstavbu Dotknutých stavebných objektov.  

4.6. Budúci povinní sú povinní vydať písomný súhlas podľa bodu 4.4. vyššie najneskôr do 
5 pracovných dní od kedy im bude doručená žiadosť Budúceho oprávneného o jeho 
vydanie. 

4.7. Budúci oprávnený sa zaväzuje pri výstavbe Dotknutých stavebných objektov na 
Pozemkoch: 
4.7.1. rešpektovať čistotu a poriadok na Pozemkoch 
4.7.2. dodržiavať platné STN. 

 
 
5. VÝZVA NA UZATVORENIE BUDÚCEJ ZMLUVY 
 
 
5.1. Budúci povinní sú podielovými spoluvlastníkmi Pozemkov, na ktorých bude Budúci 

oprávnený realizovať výstavbu Dotknutých stavebných objektov, a to do vlastníctva 
Budúceho oprávneného. 

5.2. Budúci povinní a Budúci oprávnený majú záujem upraviť vzájomné práva a povinnosti 
vyplývajúce z vlastníctva Pozemkov a Dotknutých stavebných objektov. 

5.3. Na základe tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že na písomnú výzvu Budúceho 
oprávneného uskutočnenú v lehote a za podmienok ustanovených v ustanovení 5.4. 
tejto Zmluvy uzatvoria Budúcu zmluvu minimálne s podstatnými obsahovými 
náležitosťami tak, ako sú uvedené v ustanovení 6.1. tejto Zmluvy, a to spôsobom, za 
podmienok a v lehotách ďalej stanovených Zmluvou. 

5.4. Budúci oprávnený je oprávnený vyzvať Budúcich povinných na uzatvorenie Budúcej 
zmluvy najskôr po ukončení stavebných prác na Dotknutých stavebných objektoch, 
najneskôr však  15 pracovných dní pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby v 
zmysle Stavebného zákona. Za ukončenie stavebných prác pre účely tohto 
ustanovenia sa rozumie ukončenie stavebných prác na Dotknutých stavebných 
objektoch tak, aby tieto boli pripravené na podanie návrhu na kolaudáciu stavby v 
zmysle Stavebného zákona. Spolu s výzvou bude Budúcemu povinnému doručený 
originál Geometrického plánu na určenie rozsahu vecného bremena. 

5.5. Budúci povinní a/alebo ktorýkoľvek z Budúcich povinných, ktorému bude v zmysle 
bodu 5.4. Zmluvy doručená písomná výzva Budúceho oprávneného na uzavretie 
Budúcej zmluvy: 
5.5.1. je povinný poskytnúť Budúcemu oprávnenému všetku súčinnosť tak, aby sa 

zmluvné strany dohodli na finálnom komplexnom znení Budúcej zmluvy 
zohľadňujúc náležitosti uvedené v ustanovení 6.1. Zmluvy najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy a zároveň 

5.5.2. je povinný uzavrieť s Budúcim oprávneným Budúcu zmluvu najneskôr do 15 
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy podľa bodu 5.4. Zmluvy. 

 
 

6. BUDÚCA ZMLUVA 
 
6.1. Budúcou zmluvou v zmysle ustanovenia 5.3. sa rozumie Zmluva o zriadení vecného 

bremena uzatvorená v zmysle § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka s týmito 
obsahovými podstatnými náležitosťami: 



6.1.1. Budúci povinní sa zaväzujú zriadiť na Zameraných pozemkoch vecné 
bremeno spočívajúce v povinnosti Budúcich povinných: 
6.1.1.1. strpieť na Zameraných pozemkoch zriadenie a existenciu stavby 

Dotknutých stavebných objektov tak, ako budú vyznačené na 
Geometrickom pláne;  

6.1.1.2. strpieť prístup Budúceho oprávneného a správcu Dotknutých 
stavebných objektov cez Pozemky k Dotknutým stavebným 
objektom vo vlastníctve Budúceho oprávneného; 

6.1.1.3. strpieť užívanie, prevádzkovanie a opravy Dotknutých stavebných 
objektov; 

6.1.1.4. strpieť vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a 
rekonštrukcie Dotknutých stavebných objektov. 

Presný rozsah vecného bremena podľa ustanovení 6.1.1.1. až 6.1.1.4. na 
Pozemkoch bude určený Geometrickým plánom na vyznačenie vecného 
bremena po ukončení výstavby Dotknutých stavebných objektov; 

6.1.2. práva zodpovedajúce vecnému bremenu budú spojené s vlastníctvom 
Dotknutých stavebných objektov a/alebo akéhokoľvek z Dotknutých 
stavebných objektov (in rem); 

6.1.3. Budúca zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú; 
6.1.4. právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa v Budúcej zmluve zriadi 

bezodplatne; 
6.1.5. vypracovanie Geometrického plánu zabezpečí Budúci oprávnený, a to pred 

odoslaním výzvy na uzatvorenie Budúcej zmluvy; 
6.1.6. správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať 

Budúci povinný 1; 
6.1.7. návrh na zápis vecného bremena podľa Budúcej zmluvy podá Budúci 

oprávnený; 
6.1.8. na zánik vecného bremena sa vzťahuje § 151p Občianskeho zákonníka. 

6.2. Budúci povinní z vecného bremena budú oprávnení odstúpiť od Budúcej zmluvy, ak 
dôvod zriadenia vecného bremena zanikne tým, že zanikne stavba Dotknutého 
stavebného objektu. 

6.3. Budúci povinní sa zaväzujú, že poskytnú Budúcemu oprávnenému všetku súčinnosť 
nevyhnutnú na uzatvorenie Budúcej zmluvy, najmä avšak nie výlučne všetku 
súčinnosť na riadne a včasné zhotovenie Geometrického plánu, zameranie 
Dotknutých stavebných objektov a určenie rozsahu vecného bremena. 

6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto Zmluvy sa budú aplikovať primerane 
aj v prípade, ak sa Budúci oprávnený rozhodne z hľadiska postupu stavebných prác 
alebo z iného dôvodu uzatvoriť Budúcu zmluvu len na niektorý z Dotknutých 
stavebných objektov, resp. ak sa rozhodne uzatvárať Budúcu zmluvu na jednotlivé 
Dotknuté stavebné objekty samostatne, prípadne po častiach. 

6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa z akýchkoľvek dôvodov nepodarí 
doručiť výzvu na uzatvorenie Budúcej zmluvy Budúcemu povinnému 2 a/alebo Budúci 
povinný 2 nebude poskytovať súčinnosť za účelom podpísania Budúcej zmluvy 
a/alebo odmietne podpísať Budúcu zmluvu, Budúci povinný 1 sa zaväzuje, že 
zabezpečí doručenie takejto výzvy Budúcemu povinému 2 a/alebo zabezpečí, aby 
Budúci povinný 2 poskytol požadovanú súčinnosť a uzatvoril a podpísal Budúcu 
zmluvu.   

 
 
7. DORUČOVANIE 
 
7.1. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky Písomnosti musia byť urobené v 

písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 
Zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana druhej zmluvnej 
strane. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 



7.1.1. v prípade osobného doručovania alebo doručovania prostredníctvom 
kuriérskej služby sa Písomnosť považuje za doručenú odovzdaním 
Písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať 
Písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke 
alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti 
takou osobou; 

7.1.2. v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na 
adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním 
Písomnosti osobe oprávnenej prijímať Písomnosti za túto zmluvnú stranu 
a podpisom takej osoby na doručenke. V prípade, ak zmluvná strana nie je 
zastihnutá, Písomnosť sa uloží na pošte a zmluvná strana sa vhodným 
spôsobom vyzve, aby si Písomnosť vyzdvihla. Písomnosť sa považuje za 
doručenú dňom, keď bolo uložená na pošte i keď sa zmluvná strana o jej 
uložení nedozvedela, hoci sa o tom dozvedieť mohla. V prípade, ak sa 
Písomnosť vráti ako nedoručená z dôvodu, že zmluvná strana je neznáma, 
zmenila adresu alebo z iného dôvodu, Písomnosť sa považuje za doručenú 
dňom vrátenia nedoručenej zásielky s Písomnosťou a to i vtedy, ak sa 
zmluvná strana o tom nedozvie; 

7.1.3. v prípade doručovania prostredníctvom emailu sa Písomnosť považuje za 
doručenú okamihom odoslania zrozumiteľnej, určitej a čitateľnej formy 
Písomnosti v emailovej forme. V prípade ak je odoslanie Písomnosti ukončené 
mimo pracovných hodín, považuje sa Písomnosť za doručenú o 8,00 hod. 
najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa. 

7.2. Písomnosti, ktorých obsah sa týka platnosti, účinnosti, znenia Zmluvy, výzva na 
uzatvorenie Budúcej zmluvy sa považujú za doručené len, ak boli doručené 
spôsobom podľa bodu 7.1.1. alebo 7.1.2. tohto článku Zmluvy. 

 
 
 
8.  TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 
 
8.1. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou možno ukončiť:  

8.1.1. dohodou zmluvných strán podľa ustanovenia 8.2. Zmluvy, 
8.1.2. odstúpením ktoroukoľvek zo zmluvných strán v prípadoch ustanovených 

platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
8.1.3. odstúpením od Zmluvy zo strany Budúceho oprávneného v zmysle 

ustanovenia 8.3. Zmluvy. 
8.2. Táto Zmluva môže byť zrušená dohodou obidvoch zmluvných strán v písomnej forme. 

V tomto prípade sa Zmluva zrušuje dňom uvedeným v dohode, ak takýto deň nie je 
v dohode uvedený, potom sa Zmluva zrušuje dňom účinnosti dohody. 

8.3. Budúci oprávnený je oprávneaný odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak sa rozhodne 
nerealizovať výstavbu Dotknutých stavebných objektov uvedených v tejto Zmluve. 

8.4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne na 
adresu uvedenú v tejto Zmluve. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia 
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

 
 
9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
9.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle platných právnych 
predpisov. 

9.2. Právne vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich Zmluva výslovne 
neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 



Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej 
republiky. 

9.3. Akékoľvek zmeny, doplnky a zrušenie tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne formou 
písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

9.4. Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po podpise Zmluvy obomi zmluvnými stranami 1 (jeden) rovnopis. 

9.5. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo 
ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť 
ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú 
ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom 
najbližšie obsahu a účelu Zmluvy. 

9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne 
oboznámili, pričom všetky ustanovenia Zmluvy sú im zrozumiteľné, a že všetky 
ustanovenia Zmluvy dostatočne určitým spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu 
zmluvných strán, ktorá nebola prejavená ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, čo zmluvné strany svojimi podpismi nižšie potvrdzujú. 

 
 
V  (...) dňa ......................   V (...) dňa ...................... 
 
 
REBOD SK, a.s.:    Mesto Sereď: 
 
 
podpis : ...........................................  podpis : ........................................... 
meno :     meno : Ing. Martin Tomčányi,  primátor mesta 
 
 
 
Green Field Property, a.s. 
 
 
 
Podpis: ............................................. 
Meno:   
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