
Zmluva o spolupráci 
 

Zmluvné strany: 

 

Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 00306169, zastúpený: Ing. 
Martin Tomčányi, primátor mesta 

 

a 

 

REBOD SK, a.s., so sídlom Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská republika, IČO: 
36 865 940, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka 
číslo: 4926/B, konajúca prostredníctvom Ing. Renáta Bodišová 

 

uzavreli podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení 
neskorších predpisov túto zmluvu o spolupráci (ďalej len ,,Zmluva“) nasledovne: 

 

 

Preambula 
 

Keďže Zmluvné strany uzavreli Memorandum o súčinnosti a spolupráci; 

Keďže Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o postúpení práv a povinností; 

Keďže Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena 1; 

Keďže Zmluvné strany a GFP uzavreli Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena 2; 

Keďže Mesto Sereď požiadalo MH SR o Dotáciu; 

Keďže Mesto Sereď uzavrelo s MH SR Dotačnú zmluvu 

Preto teraz  Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, a to s nasledovným obsahom: 

 

Článok 1 
Pojmy a výklad pojmov 

 

1.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, majú pojmy označené s veľkým začiatočným 
písmenom nasledovný význam: 

1.1.1 Dotácia znamená dotácia, ktorá bude Mestu Sereď 
pridelená na základe Dotačnej zmluvy; 

1.1.2 Dotačná zmluva znamená zmluva uzatvorená medzi Mestom Sereď 
a MH SR dňa ........ na základe Žiadosti 
o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e) zákona 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky v zmysle Výzvy 
na predkladanie žiadostí Č.: 17249/2015-1000-
22025; 
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1.1.3 GFP znamená Green Field Property a.s., so sídlom 
Nám. SNP 4/1476, Piešťany 921 01, IČO: 43 802 
770, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10490/T; 

1.1.4 Kataster nehnuteľností znamená Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor; 

1.1.5 Mandátna zmluva znamená Mandátna zmluva uzatvorená medzi 
Mestom Sereď a MH Invest dňa 26.5.2015; 

1.1.6 Memorandum o súčinnosti a spolupráci znamená Memorandum o súčinnosti 
a spolupráci, ktoré Zmluvné strany uzavreli dňa 
08.01.2013, ktoré tvorí prílohu č. 1 k Zmluve; 

1.1.7 Mesto Sereď znamená mesto Sereď, Námestie republiky 
1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 00306169, zastúpený: 
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta; 

1.1.8 MH Invest znamená MH Invest, s.r.o., so sídlom Trnavská 
cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 36 724 530, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44056/B; 

1.1.9 MH SR znamená Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 
republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, IČO: 
00686832; 

1.1.10 Pohľadávka znamená pohľadávka Mesta Sereď 
voči REBOD SK, ktorá vznikne v prípade 
nesplnenia záväzkov REBOD SK vyplývajúcich 
z bodov 3.3 a 3.4 Zmluvy; 

1.1.11 Projekt znamená ,,Vybudovanie technickej 
infraštruktúry v Priemyselnej zóne Sereď – Juh pre 
potreby investorov zvyšujúcich zamestnanosť 
v regióne“ v rozsahu stavebných objektov 
definovaných v Dotačnej zmluve; 

1.1.12 REBOD SK znamená REBOD SK, a.s. so sídlom 
Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská 
republika, IČO: 36 865 940, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4926/B; 

1.1.13 Zmluva znamená táto Zmluva o spolupráci uzatvorená 
medzi Zmluvnými stranami; 

1.1.14 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 1 znamená Zmluva o 
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 1 
uzatvorená medzi Zmluvnými stranami dňa 
18.5.2015; 

1.1.15 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 2 znamená Zmluva o 
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
uzatvorená medzi Zmluvnými stranami a GFP dňa 
18.5.2015; 

1.1.16 Zmluva o dielo znamená Zmluva o dielo medzi Mestom Sereď 
a treťou osobou ako zhotoviteľom na realizáciu 
Projektu; 

1.1.17 Zmluva o postúpení práv a povinností znamená Zmluva o postúpení práv 
a povinností uzatvorená medzi Zmluvnými stranami 
dňa 18.5.2015; 
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1.1.18 Zmluvné strany  znamená zmluvné strany tejto Zmluvy, t.j. Mesto 
Sereď a REBOD SK. 

 

Článok 2 
Predmet Zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich zo 
spolupráce a súčinnosti pri realizácií Projektu na nehnuteľnostiach v katastrálnom území 
Sereď, obec Sereď, okres Galanta. 

 

Článok 3 
Práva a povinnosti REBOD SK 

 

3.1 REBOD SK sa zaväzuje, že zabezpečí vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom 
dotknutých výstavbou Projektu. 

3.2 REBOD SK sa zaväzuje, že podľa dohodnutého rozsahu zabezpečí prípravu podkladov 
a celý proces prípravných konaní (územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné 
rozhodnutia) pre realizáciu výstavby Projektu. 

3.3 REBOD SK sa zaväzuje financovať akékoľvek náklady na práce naviac v zmysle Zmluvy 
o dielo. 

3.4 REBOD SK sa zaväzuje financovať náklady súvisiace s investorským dozorom počas 
realizácie Projektu alebo náklady súvisiace s výkonom kontroly v zmysle Mandátnej 
zmluvy. 

3.5 REBOD SK sa zaväzuje financovať náklady uvedené v bodoch 3.3 a 3.4 kvartálne, a to 
na základe vyúčtovacej faktúry vystavenej a doručenej Mestom Sereď. 

 

Článok 4 
Práva a povinnosti Mesta Sereď 

 

4.1 Mesto Sereď sa zaväzuje, že bude úzko a efektívne spolupracovať v prípravných 
konaniach v súvislosti s realizáciou Projektu ako sú územné, stavebné, kolaudačné 
konanie s cieľom získať potrebné rozhodnutia v čo najkratšom čase. 

4.2 Mesto Sereď sa zaväzuje, že poskytne REBOD SK akékoľvek informácie alebo 
dokumenty, ktoré majú byť podkladmi v procese prípravy a realizácie Projektu. 

4.3 Mesto Sereď sa zaväzuje, že bez predchádzajúcej písomnej dohody s REBOD SK 
neuzavrie s ďalším subjektom obdobnú zmluvu, resp. inú zmluvu pre zabezpečenie 
realizácie Projektu. 

 

Článok 5 
Trvanie zmluvy 

 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do momentu: 

ukončenia realizácie Projektu a súčasne vyúčtovania čerpania Dotácie v zmysle 
Dotačnej zmluvy. 
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Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Táto Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 

5.2 Ak sa kedykoľvek niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, protiprávnym 
alebo nevykonateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vykonateľnosť 
zostávajúcich častí Zmluvy. V takomto prípade sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť bez 
zbytočného odkladu takéto neplatné, protiprávne alebo nevykonateľné ustanovenie 
Zmluvy ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodnému zámeru Zmluvných strán 
a pôvodnému účelu nahrádzaných zmluvných ustanovení 

5.3 Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami očíslovanými podľa 
poradia, v akom boli Zmluvnými stranami prijaté. 

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Každá 
zmluvná strana obdrží po jednom (1) vyhotovení Zmluvy. 

5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená a právo Záložcu 
nakladať s nehnuteľnosťou nie je obmedzené . 

5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva nie je uzatvorená v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

5.7 Táto Zmluva svojim obsahom a účelom neporušuje zákon, neobchádza ho a ani nie je 
v rozpore s akýmkoľvek zákonom Slovenskej republiky. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v plnom rozsahu, a na 
znak svojho súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

 

V __________________ dňa _________  V __________________ dňa _________ 

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Mesto Sereď REBOD SK,a.s. 
Ing. Martin Tomčányi, Ing. Renáta Bodišová, 

primátor predseda predstavenstva 


