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Základný rámcový právny rozbor 

k platnosti Zmluve o úvere číslo 000022/CORP/2015, zo dňa 28.01.2015, uzatvorenej medzi UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky ako veriteľom a Energetika Sereď, 
s.r.o. ako dlžníkom a Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. ako spoludlžníkom, 

k platnosti Rámcovej zmluve o pôžičke číslo 201410027, zo dňa 6.11.2014 v znení dodatkov č. 1-4 a 
príloh 1-5, uzatvorenej medzi Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. ako veriteľom a Energetika 
Sereď, s.r.o. ako dlžníkom, 

k platnosti Dodatku č. 1 Zo dňa 28.12.)013 k Zmluve o nájme nehnuteľností a technologických 
zariadení uzatvorenej dňa 12.11.2013 medzi Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. ako 
prenajímateľom a V. 1. Trade s.r.o. ako nájomcom. 
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IČO: 
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K rukám: 

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s.r.o. 
Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď 
34 138 561 
SK 2020372134 
Obchodnom registri Okresného súdu Tmava, oddiel Sro, 
vložka č. 1945/T 
Mgr. Ing. Daniela Vargová, konateľ 



1 Zadanie 

Advokát JUDr. Slávka Gajdošová bola na základe dohody so zástupcom mandanta, poverená 
vypracovaním základného rámcového právneho rozboru, ktorého predmetom je: 

1. Posúdenie platnosti Zmluvy o úvere číslo 000022/CORP/2015, zo dňa 28.01.2015, 
uzatvorenej medzi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , pobočka zahraničnej 
banky ako veriteľom a Energetika Sereď, s.r.o. ako dlžníkom a Mestský bytový podnik 
Sereď, spol. s r.o. ako spoludlžníkom, 

II. Posúdenie platnosti Rámcovej zmluvy o pôžičke číslo 201410027, zo dňa 6.11.2014 v znení 
dodatkov č . 1-4 a príloh 1-5, uzatvorenej medzi Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 
ako veriteľom a Energetika Sereď, s.r.o. ako dlžníkom, 

III. Posúdenie platnosti Dodatku č. 1 zo dňa 28.12.2013 k Zmluve o nájme nehnuteľností 
a technologických zariadení uzatvorenej dňa 12.11.2013 medzi Mestský bytový podnik 
Sereď, spol. s r.o. ako prenajímateľom a V. 1. Trade s.r.o. ako nájomcom, 

IV. Analýza právnych riešení spojených s neplatnosťou právnych úkonov pod 1. až III. 

2 Zoznam mandantom predložených dokladov, iné podklady a východiská 

• Zmluva o úvere číslo 000022/CORP/2015, zo dňa 28.01.2015 
• Rámcová zmluva o pôžičke číslo 2014/0027, zo dňa 6.11.2014 
• Zmluva o nájme nehnuteľností a technologických zariadení, uzatvorená dňa 12.11.2013 
• Dodatok č. 1 zo dňa 28.12.2013 k Zmluve o nájme nehnuteľností a technologických zariadení 

uzatvorenej dňa 12.11.2013 
• Dohoda o postúpení práv a povinností, zo dňa 14.11.2013 
• Výpis z obchodného registra - Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 
• Výpis z obchodného registra - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s„ pobočka 

zahraničnej banky 
• Výpis z obchodného registra - V.l.Trade s.r.o. 
• Výpis z obchodného registra - Energetika Sereď, s.r.o. 
• Výpis z listu vlastníctva č. 4305, k.ú. Sereď 
• Výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv, spis.zn. NCRzp 2209/2015 

3 Stanovisko advokáta k Zmluve o úvere číslo 000022/CORP/2015, zo dňa 28.01.2015 

A. Zmluvné strany. Zmluva o úvere číslo 000022/CORP/2015, zo dňa 28.01.2015 (ďalej len 
,,Zmluva o úvere č. 000022/CORP/2015"), je uzatvorená ako trojstranná zmluva, pričom 

zmluvnými stranami sú: 

1) 

2) 

veriteľ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , pobočka zahraničnej banky, 
Šancová l/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka č. 231 O/B (ďalej aj ako „verite/"'); 

dlžník/klient: Energetika Sereď, s.r.o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď, IČO: 47 067 578, 
zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Tmava, oddiel: Sro, vložka číslo: 34080/T 
(ďalej aj ako „dlžník'' alebo „Energetika Sereď, s.r.o." ); 
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3) spoludlžník: Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď, 

IČO: 34 138 561 , zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 1945/T (ďalej aj ako ,,spoludlžník" alebo ,,Mestský bytový podnik Sereď, spol. 

" ) s r.o . . 

S prihliadnutím na skutočnosť, že zmluvnými stranami sú veriteľ, dlžník a spoludlžník, a zároveň 
s prihliadnutím na to, že v Zmluve o úvere je vyjadrený zmluvný konsenzus troch účastníkov, ide 
o trojstrannú zmluvu. 

Jednou zo zmluvných strán je spoludlžník - Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. Ide 
o spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená Mestom Sereď (so sídlom Nám. 
Republiky 1176/ 10, Sereď, IČO: 00 306 169), a v ktorej má výlučnú účasť Mesto Sereď ako 
jediný spoločník. 

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako ,,Zákon o slobode informácií"') „Osobami povinnými 
podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby") sú štátne orgány, obce. 
vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc 
rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej 
správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. " 

Podľa § 2 ods. 3 Zákona o slobode informácií „Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby 
založené povinnými osobami podľa odseku 1 a 2. " 

Podľa § 5a ods. 2 Zákona o slobode informácií „Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná 
zmluva. ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3. v ktorej má štát alebo povinná osoba 
podľa § 2 ods. 1 a ods. 2 výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba podľa § 2 ods. 1 
a 2 spoločne výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa§ 2 ods. 1 a 
2 spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom: to neplatí, ak je zmluva 
uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v 
obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii. 

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. je teda povinnou osobou v zmysle príslušných 
ustanovení Zákona o slobode informácií, ktorá je povinná zverejniť zákonom stanoveným 
spôsobom písomnú zmluvu v prípade, ak takáto zmluva spadá do kategórie povinne 
zverejňovaných zmlúv. 

B. Charakter Zmluvy o úvere č. 000022/CORP/2015 z pohľadu povinného zverejňovania zmlúv. 
V posudzovanom prípade ide o osobitnú legálnu definíciu povinne zverejňovanej zmluvy. Ide 
o vymedzenie povinne zvere1novanej zmluvy pozitívnym spôsobom prostredníctvom 
kvalifikačných znakov, ktoré takúto zmluvu charakterizujú, a to: 

1) Osobitný personálny znak. Osobitný personálny znak je splnený vtedy, ak zmluvu uzaviera 
povinná osoba podľa § 2 ods. 3 Zákona o slobode informácií (t.j. právnická osoba založená 
povinnými osobami podľa§ 2 odsekov 1 a 2 Zákona o slobode informácií), v ktorej má štát 
alebo povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a povinná 
osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré 
povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť. Ide o účasť v povinnej osobe 
podľa § 2 ods. 3 Zákona o slobode informácií, s ktorej majetkom sa na základe zmluvy 
nakladá. 

2) Znak formy zmluvy - písomná forma, pričom Zmluva o úvere č. 000022/CORP/2015 bola 
vyhotovená v písomnej listinnej forme. 
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3) Vecný znak. Predpoklady vecného znaku sú tri a musia byť splnené kumulatívne: 

a) zmluva sa týka nakladania s majetkom povinnej osoby podľa § 2 ods. 3 Zákona 
o slobode informácií, 

b) zmluva nie je uzatvorená v bežnom obchodnom styku, a zároveň 

c) zmluva nie je uzatvorená v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti povinnej 
osoby podľa § 2 ods. 3 Zákona o slobode informácií (zapísanej v obchodnom registri 
alebo v inej úradnej evidencii). 

V súlade s § 6 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník majetkom povinnej osoby podľa § 2 
ods. 3 Zákona o slobode informácií je súhrn majetkových hodnôt. ktoré patria tejto povinnej osobe 
a zahŕňa veci (hmotné veci - hnuteľné i nehnuteľné veci), byty alebo nebytové priestory, práva, 
peniaze a iné peniazmi oceniteľné hodnoty (najmä majetkové právo ako pohľadávky, predmety 
priemyselného či duševného vlastníctva, obchodné podiely, členské podiely v družstve, 
spoluvlastnícke podiely). 

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 211 /2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pojem nakladanie s majetkom sa neobmedzuje 
napr. len na scudzenie veci alebo postúpenie pohľadávky, ale je potrebné ho chápať ako právny 
následok povinne zverejňovanej zmluvy, na základe ktorého musí povinná osoba podľa § 2 ods. 3 
Zákona o slobode informácií poskytnúť plnenie z jej majetku. Plnenie potom môže spočívať v 
tom, že „dlžník (povinná osoba podľa § 2 ods. 3 Zákona o slobode informácií) veriteľovi niečo dá 
alebo niečo koná, zdrží sa nejakého konania alebo niečo strpí. Plnenie je to. éo je veriteľ zo 
záväzku oprávnený požadovať od dlžníka a éo je dlžník zo záväzku povinný poskytnú( Danie je 
poskytnutie (t.j. odovzdanie) nejakej hmotnej veci, či už hnuteľnej alebo nehnuteľnej, vecí 
určených jednotlivo alebo druhovo; ďalej môže ísť o poskytnutie práv. Na základe povinne 
zverejňovanej zmluvy sa z majetku má niečo poskytnú( 

Zmluva o úvere č.000022/CORP/2015 je trojstranný právny úkon, kde ako jedna zo zmluvných 
strán vystupuje osoba povinná v zmysle § 2 ods. 3 Zákona o slobode informácií, ktorý má 
písomnú formu. Zmluva o úvere č.000022/CORP/2015 nie je uzatvorená v bežnom obchodnom 
styku a zároveň nie je uzatvorená v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti povinnej osoby 
podľa § 2 ods. 3 Zákona o slobode informácií zapísanej v obchodnom registri. Keďže Mestský 
bytový podnik Sereď, spol. s r.o. vystupuje v pozícii spoludlžníka, ktorý je s dlžníkom zaviazaný 
spoločne a nerozdielne (čl. II , odsek 2.5, bod 2.5.1 Zmluvy o úvere č.000022/CORP/2015), môže 
veriteľ požadovať splnenie všetkých peňažných záväzkov od ktoréhokoľvek z nich podľa 
vlastného výberu, t.j. tak ako od dlžníka ako aj od spoludlžníka. Zároveň platí, že ak je v čase 
splatnosti peňažného záväzku alebo jeho časti na účte dlžníka dostatok peňažných prostriedkov na 
úhradu dlžnej sumy, úhrada sa vykoná na ťarchu tohto účtu, inak je splatná na ťarchu bežného 
účtu spoludlžníka č.ú. 122931OOO1 /1111, a to bez ďalšieho príkazu spoludlžníka (formou inkasa 
banky/veriteľa). Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. sa zároveň zaviazal, že v určenom 
čase bude mať na uvedenom účte dostatočne vysoký použiteľný zostatok peňažných prostriedkov 
na zaplatenie dlžných súm. Z uvedeného vyplýva, že veriteľ je oprávnený od Mestského bytového 
podniku Sereď, spol. s r.o. požadovať plnenie a Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. je 
povinný takého plnenie poskytnúť. Ide teda o nakladanie s majetkom Mestského bytového 
podniku Sereď, spol s r.o. 

Keďže sú splnené všetky znaky charakterizujúce povinne zverejňovanú zmluvu, ide v prípade 
Zmluvy o úvere č.000022/CORP/2015 o povinne zverejňovanú zmluvu. 
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C. Zverejnenie Zmluvy o úvere č. 000022/CORP/2015. Vzhľadom k skutočnostiam, uvedeným pod 
písm. A a B tohto právneho rozboru, je Zmluva o úvere č.000022/CORP/201S povinne 
zverejňovanou zmluvou. Pre Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. tak platí tzv. notifikačná 
povinnosť, t.j. povinnosť zverejniť takúto zmluvu zákonom určeným spôsobom. 

Podľa § Sa ods. 6 Zákona o slobode informácií „Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom 
je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska a povinné 
osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou 

organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % 
účast'". 

Podľa § Sa ods. 9 Zákona o slobode informácií „ Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa 
nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a 
to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje 
súhlas príslušného orgánu. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom 
sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku. " 

Podľa § 47a ods. 4 zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník ,,Ak sa do troch mesiacov od 
uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného 
orgánu, zmluva nezverejnila, piati, že k uzavretiu zmluvy nedošlo ". 

Podľa informácií, zverejnených na webovom sídle spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, 

spol. s r. o., bola Zmluva o úvere č.000022/CORP/201S zverejnená dňa 03.07.2017, t.j . po 
uplynutí doby takmer 2,S roka od jej uzavretia. Z uvedeného vyplýva porušenie povinnosti 
zverejniť túto zmluvu najneskôr do troch mesiacov od jej uzatvorenia. Aj keď predmetný právny 
úkon síce má zákonom stanovené náležitosti relevantného zmluvného typu, uvedeným omeškaním 
nespôsobuje právne účinky - je neúčinný a v prípade nezverejnenia v zákonom stanovenej lehote 
sa stáva ničotným (non negotium). Z ničotného právneho úkonu nemôžu nastať žiadne právne 
účinky a hľadí sa naň, ako by sa tento právny úkon nebol urobil. 

Je potrebné zdôrazniť, že zákonodarca používa tak v príslušných ustanoveniach Zákona o slobode 
informácií, ako aj v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka pojem „zmluva", z čoho sa 
dá vyvodiť, že ide o zmluvu ako celok, nie len o jej časť. Zároveň sa uvádza, že ide o zmluvu, 
ktorú uzatvára povinná osoba, pričom nie je taxatívne dané, aký charakter majú zvyšné zmluvné 
strany a aký je ich počet v celkovom súčte. Na vznik povinnosti zverejniť zmluvu teda stačí, ak 
jednou zo zmluvných strán bude povinná osoba, a to bez ohľadu na zvyšné zmluvné strany, 
pričom negatívny následok nezverejnenia takejto zmluvy dopadá na zmluvu ako celok, t.j. platí, 
že k uzavretiu zmluvy nedošlo. 

Sankcia za nezverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy spočíva v jej ničotnosti, nie neplatnosti. 
Na ničotný právny úkon sa neprihliada a takáto neexistencia sa týka zmluvy ako celku. Z tohto 
dôvodu nie je možné v danom prípade aplikovať postup podľa § 41 Občianskeho zákonníka (t.j . 
oddeliteľnosť neplatného právneho úkonu od ostatného obsahu), čím by Zmluva o úvere 
č.000022/CORP/201 S mohla zostať v platnosti v časti , v ktorej sa nedotýka povinnej osoby podľa 
§ 2 ods. 3 Zákona o slobode informácií, t.j. v časti, ktorá upravuje práva a povinnosti 
veriteľa/banky a dlžníka/Energetiky Sereď, s.r.o„ Ak totiž k uzavretiu zmluvy nedošlo, nie je 
možné, aby jej ktorákoľvek časť zastala v platnosti. 

Je povinnosťou zmluvných strán, aby boli aktívne pri zverejňovaní zmlúv, pričom táto povinnosť 
sa týka všetkých účastníkov zmluvy. Podľa § Sa ods. 1 O Zákona o slobode informácií ,,Ak zmluva 
nie je zverejnená do siedmich dni odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej 
platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na zverejnenie v 
Obchodnom vestníku" . Uvedené ustanovenie vnieslo rovnováhu medzi zmluvné strany, čo sa 
zverejňovania týka a zaviedlo ochranu subjektu súkromného práva v prípade, ak tento uzatvára 
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zmluvu so subjektom verejného sektora/povinnou osobou. Keďže povinná osoba môže zostať 
v prípade plnenia povinností pri zverejňovaní povinne zverejňovanej zmluvy nečinná, má každý 
účastník zmluvy možnosť podať návrh na jej zverejnenie, čím zabezpečí, že tento právny úkon 
bude po všetkých formálnych stránkach perfektný a že nastanú právne účinky, ktoré sú s týmto 
právnym úkonom spojené. V posudzovanom prípade však zostali nečinné všetky tri zmluvné 
strany, t.j. veriteľ, dlžník aj spoludlžník. 

O. Analýza právneho riešenia. Vzhľadom k skutočnostiam uvedeným vyššie, v prípade Zmluvy 
o úvere č .000022/CORP/2015 ide o neexistujúci právny úkon, ktorý nemôže vyvolať žiadne 
právne následky. Napriek uvedenému je Zmluva o úvere č. 000022/CORP/2015 plnená (dlžník 
hradí splátky úveru, spoludlžník ako záložca zriadil záložné právo na nehnuteľnosti, zapísané na 
LV č. 4305, k.ú. Sereď a pod.), čím vznikajú následné súvisiace práva a povinnosti účastníkov 
právneho úkonu (napr. nároky z vydania bezdôvodného obohatenia, nároky na náhradu škody 
a pod.). 

V posudzovanom prípade môže dôjsť k spornosti, či sa neexistencia právneho úkonu vzťahuje aj 
na tú časť právneho úkonu, ktorá vznikla len medzi subjektami súkromného práva (t.j. medzi 
veriteľom a dlžníkom). Tiež môže dôjsť k pochybnostiam, či a v akom rozsahu vznikli nároky 
súvisiace s prípadnou neexistenciou pôvodného právneho vzťahu (už spomínaný nárok na vydanie 
bezdôvodného obohatenia, nárok na náhradu škody a pod.). 

Po zvážení všetkých právnych aspektov vzniknutého stavu by sa aktuálny stav mohol vyriešiť 
uzatvorením dohodv o urovnaní v súlade s ustanovením § 585 a nasl. zákona č. 4011960 
Občiansky zákonník, ktorej účastníkmi budú všetky tri zmluvné strany (t.j . veriteľ, dlžník aj 
spoludlžník). V dohode o urovnaní si potom zmluvné strany odstránia spornosť a pochybnosť, 
ktoré vznikli v súvislosti s existenciou či platnosťou záväzku, jeho kauzy či obsahu. Urovnaním 
vznikne nový záväzok, ktorý v tomto prípade bude v súlade s pôvodným stavom s akcentom na 
vzniknuté aktuálne skutočnosti. Cieľom urovnania bude odstránenie všetkých pochybností 
a sporností a nastolenie nesporného právneho stavu. 

Takáto dohoda o urovnaní je povinne zverejňovanou zmluvou, a teda na jej právnu perfektnosť 
bude potrebné splniť všetky podmienky, ktoré pri uzatváraní takejto zmluvy vyžaduje platná 
právna úprava. 

Konkrétny navrhovaný postup spojený s odstránením negatívnych následkov ničotného 

právneho úkonu: 

1. Vypracovanie listiny o právnom úkone/ dohody o urovnaní 
2. Rokovanie so zástupcami zmluvných strán o obsahu listiny o právnom úkone/dohody 

o urovnaní 
3. Vypracovanie finálneho znenia listiny o právnom úkone/ dohody o urovnaní 
4. Vypracovanie formulácií uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Sereď - schválenie 

vypracovanej listiny o právnom úkone/dohody o urovnaní 
5. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Sereď - schvá lenie listiny o právnom 

úkone/dohody o urovnaní 
6. Podpísanie listiny o právnom úkone/dohody o urovnaní zmluvnými stranami 
7. Zverejnenie listiny o právnom úkone/dohody o urovnaní 

4 Stanovisko advokáta k Rámcovej zmluve o pôžičke číslo 2014/0027, zo dňa 6.11.2014 
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A. Zmluvné strany. Rámcová zmluva o pôžičke číslo 2014/0027, zo dňa 6.11.2014 (ďalej len 
,,Rámcová zmluva o pôžičke"), je uzatvorená ako dvojstranná zmluva, pričom zmluvnými 
stranami sú: 

1) Poskytovateľ/veriteľ: Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o., Mlynárska 4677/39, 926 
OJ Sereď, IČO: 34 138 561 , zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Tmava, oddiel: 
Sro, vložka číslo: J 945ff (ďalej aj ako ,,poskytovate/'" alebo ,,Mestský bytový podnik 
Sereď''); 

2) Klient/dlžník: Energetika Sereď, s.r.o„ Mlynárska 4677/39, 926 OJ Sereď, IČO: 47 067 578, 
zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Tmava, oddiel: Sro, vložka číslo: 34080/T 
(ďalej aj ako „klient' alebo ,,Energetika Sereď, s.r.o."). 

Jednou zo zmluvných strán je poskytovateľ - Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r. o. Ide 
o spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená Mestom Sereď (so sídlom Nám. 
Republiky 1176/1 O, Sereď, IČO: 00 306 169), a v ktorej má výlučnú účasť Mesto Sereď ako 
jediný spoločník. 

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211 /2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako ,,Zákon o slobode informácil') „Osobami povinnými 
podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby") sú štátne orgány, obce. 
vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc 
rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej 
správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. " 

Podľa § 2 ods. 3 Zákona o slobode informácií ,,Ľovinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby 
založené povinnými osobami podľa odseku 1 a 2. " 
Podľa § 5a ods. 2 Zákona o slobode informácií „Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná 
zmluva. ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3. v ktorej má štát alebo povinná osoba 
podľa § 2 ods. 1 a ods. 2 výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba podľa§ 2 ods. 1 
a 2 spoločne výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa§ 2 ods. 1 a 
2 spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom: to neplatí, ak je zmluva 
uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v 
obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii. 

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. je teda povinnou osobou v zmysle príslušných 
ustanovení Zákona o slobode informácií, ktorá je povinná zverejniť zákonom stanoveným 
spôsobom písomnú zmluvu v prípade, ak takáto zmluva spadá do kategórie povinne 
zverejňovaných zmlúv. 

B. Charakter Rámcovej zmluvy o pôžičke č.201410027 z pohľadu povinného zverejňovania zmlúv. 
V posudzovanom prípade ide o osobitnú legálnu definíciu povinne zverejňovanej zmluvy. Ide 
o vymedzenie povinne zvereJnovanej zmluvy pozitívnym spôsobom prostredníctvom 
kvalifikačných znakov, ktoré takúto zmluvu charakterizujú a ktoré sú špecifikované v bode 3 
písm. B tohto právneho rozboru. 

Rámcová zmluva o pôžičke č. 2014/0027 je dvojstranný písomný právny úkon, kde ako jedna zo 
zmluvných strán vystupuje osoba povinná v zmysle § 2 ods. 3 Zákona o slobode informácií. 
Rámcová zmluva o pôžičke č.2014/0027 nie je uzatvorená v bežnom obchodnom styku a zároveň 
nie je uzatvorená v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti povinnej osoby podľa § 2 ods. 3 
Zákona o slobode informácií, zapísanej v obchodnom registri. 

Zmluva bola menená dodatkami, ktoré boli uzatvorené medzi poskytovateľom a klientom 
nasledovne: Dodatok č. 1 zo dňa 01.01.2015, Dodatok č. 2 zo dňa 30.04.2016, Dodatok č . 3 zo 
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dňa 31. 1 O. 2016 a Dodatok č. 4 zo dňa 08.12.2016. Poskytovateľ na základe tejto rámcovej 
zmluvy poskytol klientovi 5 pôžičiek nasledovne: dňa 06.11.2014 sumu 50.000,- EUR, dňa 
13 .O1.2015 sumu 80.000,-EUR, dňa 13.O1.2015 sumu 70.000,-EUR, dňa 08.10.2015 sumu 
100.000,-EUR a dňa 10.10.2016 sumu 70.000,-EUR. Keďže poskytovateľ poskytol klientovi 
pôžičky zo svojho majetku, ide o nakladanie s majetkom Mestského bytového podniku Sereď, 
s.r.o. 

Keďže sú splnené všetky znaky charakterizujúce povinne zverejňovanú zmluvu, ide v prípade 
Rámcovej zmluvy o úvere č. 201410027 o povinne zverejňovanú zmluvu. 

C. Zverejnenie Rámcovej zmluvy o pôžičke č. 201410027. Vzhľadom k skutočnostiam, uvedeným 
pod bodom 4 písm. A. a B. tohto rozboru, je Rámcová zmluva o pôžičke č. 2014/0027 povinne 
zverejňovanou zmluvou. Pre Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. tak platí tzv. notifikačná 
povinnosť, t.j. povinnosť zverejniť takúto zmluvu zákonom určeným spôsobom. 

Podľa § 5a ods. 6 Zákona o slobode informácií „Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom 
je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska a povinné 
osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou 

organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % 
účast"'. 

Podľa § 5a ods. 9 Zákona o slobode informácií „ Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa 
nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a 
to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje 
súhlas príslušného orgánu. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom 
sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku. " 

Podľa § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ,,Ak sa do troch mesiacov od 
uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného 
orgánu, zmluva nezverejnila, piati, že k uzavretiu zmluvy nedošlo ". 

Podľa informácií, zverejnených na webovom sídle spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, 
spol. s r. o., bola Rámcová zmluva o pôžičke č. 201410027 zverejnená dňa 10.04.2017, spolu so 
všetkými dodatkami a prílohami. Z uvedeného vyplýva porušenie povinnosti zverejniť túto 
zmluvu najneskôr do troch mesiacov od jej uzatvorenia. Uvedené porušenie sa samozrejme týka 
aj každého z uvedených dodatkov a príloh k Rámcovej zmluve o pôžičke č. 2014/0027. Aj keď 
predmetný právny úkon síce má zákonom stanovené náležitosti relevantného zmluvného typu, 
uvedeným omeškaním nespôsobuje právne účinky - je neúčinný a v prípade nezverejnenia v 
zákonom stanovenej lehote sa stáva ničotným (non negotium). Z ničotného právneho úkonu 
nemôžu nastať žiadne právne účinky a hľadí sa naň , ako by sa tento právny úkon nebol urobil. 
V danom prípade sa ako na ničotné hľadí tak na Rámcovú zmluvu o pôžičke č.2014/0027, ako aj 
na všetky jej dodatky a pr:ílohy. 

Je povinnosťou zmluvných strán, aby boli aktívne pri zverejňovaní zmlúv, pričom táto povinnosť 
sa týka všetkých účastníkov zmluvy. Podľa § 5a ods. 1 O Zákona o slobode informácií ,,Ak zmluva 
nie je zverejnená do siedmich dni odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej 
platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na zverejnenie v 
Obchodnom vestníku". Uvedené ustanovenie vnieslo rovnováhu medzi zmluvné strany, čo sa 
zverejňovania týka a zaviedlo ochranu subjektu súkromného práva v prípade, ak tento uzatvára 
zmluvu so subjektom verejného sektora/povinnou osobou. Keďže povinná osoba môže zostať 
v prípade plnenia povinností pri zverejňovaní povinne zverejňovanej zmluve nečinná, má každý 
účastník zmluvy možnosť podať návrh na jej zverejnenie, čím zabezpečí, že tento právny úkon 
bude po všetkých formálnych stránkach perfektný a že nastanú právne účinky, ktoré sú s týmto 
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právnym úkonom spojené. V posudzovanom prípade však zostali nečinné obe zmluvné strany, t.j. 
poskytovateľ aj klient. 

D. Analýza právneho riešenia. Vzhľadom k skutočnostiam uvedeným vyššie, v prípade Rámcovej 
zmluvy o pôžičke č. 201410027 ide o neexistujúci právny úkon, ktorý nemôže vyvolať žiadne 
právne následky. Napriek uvedenému je Rámcová zmluva o pôžičke č. 2014/027 plnená 
a pôžičky boli poskytovateľom klientovi poskytnuté, čím vznikajú následné súvisiace práva 
a povinnosti účastníkov právneho úkonu (napr. nároky z vydania bezdôvodného obohatenia, 
nároky na náhradu škody a pod.). 

Po zvážení všetkých právnych aspektov vzniknutého stavu by sa aktuálny stav mohol vyriešiť 
uzatvorením dohodv o urovnaní v súlade s ustanovením § 585 a nasl. zákona č. 4011960 
Občiansky zákonník, ktorej účastníkmi budú obe zmluvné strany (t.j . poskytovateľ a klient). 
V dohode o urovnaní si potom zmluvné strany odstránia spornosť a pochybnosť, ktoré vznikli 
v súvislosti s existenciou či platnosťou záväzku, jeho kauzy či obsahu. Urovnaním vznikne nový 
záväzok, ktorý v tomto prípade bude v súlade s pôvodným stavom s akcentom na vzniknuté 
aktuálne skutočnosti. Cieľom urovnania bude odstránenie všetkých pochybností a sporností 
a nastolenie nesporného právneho stavu. 

Takáto dohoda o urovnaní je povinne zverejňovanou zmluvou, a teda na jej právnu perfektnosť 
bude potrebné splniť všetky podmienky, ktoré pri uzatváraní takejto zmluvy vyžaduje platná 
právna úprava. 

Konkrétny navrhovaný postup spojený s odstránením negatívnych následkov ničotného 

právneho úkonu: 

1. Vypracovanie listiny o právnom úkone/ dohody o urovnaní 
2. Rokovanie so zástupcami zmluvných strán o obsahu listiny o právnom úkone/dohody 

o urovnaní 
3. Vypracovanie finálneho znenia listiny o právnom úkone/ dohody o urovnaní 
4. Vypracovanie formulácií uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Sereď - schválenie 

vypracovanej listiny o právnom úkone/dohody o urovnaní 
5. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Sereď - schválenie listiny o právnom 

úkone/dohody o urovnaní 
6. Podpísanie listiny o právnom úkone/dohody o urovnaní zmluvnými stranami 
7. Zverejnenie listiny o právnom úkone/dohody o urovnaní 

5 Stanovisko advokáta k Dodatku č. 1 zo dňa 28.12.2013 k Zmluve o nájme nehnuteľností 
a technologických zariadení uzatvorenej dňa 12.11.2013 

A. Zmluvné strany. Dodatok č. 1 zo dňa 28.12.2013 (ďalej len ,,Dodatok č. l") k Zmluve o nájme 
nehnuteľností a technologických zariadení uzatvorenej dňa 12.11.2013 (ďalej len ,,Zmluva 
o nájme"), je uzatvorený ako dvojstranný právny úkon, pričom zmluvnými stranami sú: 

l) Prenajímateľ: Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o., Mlynárska 4677/39, 926 01 
Sereď, IČO: 34 138 561 , zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Tmava, oddiel: Sro, 
vložka číslo: 1945/T (ďalej aj ako ,,prenajímate/'" alebo ,,Mestský bytový podnik Sereď, 

spol. s r.o. "); 

2) Nájomca: V .l.Trade s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 31 435 530, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 3322/N (ďalej len 
,,pôvodný nájomca"). 
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V súlade s ustanovením preambuly Zmluvy o nájme mal pôvodný nájomca povinnosť postúpiť 
práva a povinnosti zo Zmluvy o nájme na prevádzkovú spoločnosť, ktorú pôvodný nájomca založí 
špeciálne na účel prevádzkovania teplárne. Pôvodný nájomca teda Dohodou o postúpení práv 
a povinností zo zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických zariadení zo dňa 14. 11 . 2013 
(ďalej aj ako ,,Dohoda o postúpení práv a povinnostr) postúpil všetky svoje práva a povinnosti 
zo Zmluvy o nájme na nového nájomcu, ktorým je: 

Energetika Sereď, s.r.o. Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď, IČO: 47 067 578, zapísaná 
v Obchodom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 34080/T (ďalej aj ako 
„nájomca" alebo ,,Energetika Sereď, s.r.o."). 

Podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník ,,Ak zákon ustanovuje povinné 
zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia". 

Keďže Dohoda o postúpení práv a povinností ako povinne zverejňovaná zmluva bola na 
webovom sídle prenajímateľa zverejnená dňa 28.01.2014, účinnosť nadobudla dňa 29.01.2014 (t.j. 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení). 

Podľa čl. 1 bodu 1.5. Dohody o postúpení práv a povinností zanikol dňom účinnosti predmetnej 
dohody vzťah medzi prenajímateľom a pôvodným nájomcom a zároveň týmto dňom nájomca 
vstúpil do všetkých práv a povinností pôvodného nájomcu. Vzhľadom k uvedenému bol Dodatok 
č. 1 uzatváraný medzi prenajímateľom a pôvodným nájomcom, nakoľko ku dňu jeho uzavretia, t.j. 
ku dňu 28.12.2013, nebolo postúpenie práv a povinností z pôvodného nájomcu na nového 
nájomcu ešte účinné. 

Podľa § 2 ods. l zákona č. 211 /2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako ,,Zákon o slobode informácil') „Osobami povinnými 
podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby") sú štátne orgány, obce. 
vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc 
rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej 
správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti." 

Podľa § 2 ods. 3 Zákona o slobode informácií „Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby 
založené povinnými osobami podľa odseku 1 a 2. " 

Podľa § Sa ods. 2 Zákona o slobode informácií „Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná 
zmluva. ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3. v ktorej má štát alebo povinná osoba 
podľa § 2 ods. 1 a ods. 2 výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba podľa § 2 ods. 1 
a 2 spoločne výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 
2 spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom: to neplatí, ak je zmluva 
uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v 
obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii. 

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. je teda povinnou osobou v zmysle príslušných 
ustanovení Zákona o slobode informácií, ktorá je povinná zverejniť zákonom stanoveným 
spôsobom písomnú zmluvu v prípade, ak takáto zmluva spadá do kategórie povinne 
zverejňovaných zmlúv. 

B. Charakter Dodatku č.J z pohľadu povinného zverejňovania zmlúv. V posudzovanom prípade ide 
o osobitnú legálnu definíciu povinne zverejňovanej zmluvy. Ide o vymedzenie povinne 
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zverejňovanej zmluvy pozitívnym spôsobom prostredníctvom kvalifikačných znakov, ktoré takúto 
zmluvu charakterizujú a ktoré sú špecifikované v bode 3 písm. B tohto právneho rozboru. 

Dodatok č. 1 je dvojstranný písomný právny úkon, kde ako jedna zo zmluvných strán vystupuje 
osoba povinná v zmysle § 2 ods. 3 Zákona o slobode informácií. Dodatok č. 1 nie je uzatvorený 
v bežnom obchodnom styku a zároveň nie je uzatvorený v rozsahu predmetu podnikania alebo 
činnosti povinnej osoby podľa § 2 ods. 3 Zákona o slobode informácií, zapísanej v obchodnom 
registri. Na základe Dodatku č. 1 dochádza k zmene Zmluvy o nájme ako povinne zverejňovanej 
zmluvy a zároveň je predmetom Dodatku č. 1 aj nakladanie s majetkom Mestského bytového 
podniku Sereď, spol. s r.o. (napr. zmena čl. V bod 5.4 Zmluvy o nájme). 

Keďže sú splnené všetky znaky charakterizujúce povinne zverejňovanú zmluvu, ide v prípade 
Dodatku č. 1 o povinne zverejňovanú zmluvu. 

C. Zverejnenie Dodatku č. 1. Vzhľadom k skutočnostiam , uvedeným pod bodom 5 písm. A. a B. 
tohto rozboru, je Dodatok č. 1 povinne zverejňovanou zmluvou. Pre Mestský bytový podnik 
Sereď, spol. s r.o. tak platí tzv. notifikačná povinnosť, t.j. povinnosť zverejniť takúto zmluvu 
zákonom určeným spôsobom. 

Podľa § 5a ods. 6 Zákona o slobode informácií „Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom 
je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska a povinné 
osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou 

organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorych majú viac ako 50 % 
účast"'. 

Podľa § 5a ods. 9 Zákona o slobode informácií „Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa 
nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a 
to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje 
súhlas príslušného orgánu. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom 
sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku. " 

Podľa § 47a ods. 4 zákona č . 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník ,.A.k sa do troch mesiacov od 
uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného 
orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo ". 

Podľa informácií, zverejnených na webovom sídle spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, 
spol. s r. o., nebol Dodatok č. 1 vôbec zverejnený. Aj keď predmetný právny úkon síce má 
zákonom stanovené náležitosti relevantného zmluvného typu, z dôvodu jeho nezverejnenia 
nespôsobuje právne účinky - je neúčinný a stáva sa ničotným (non negotium). Z ničotného 
právneho úkonu nemôžu nastať žiadne právne účinky a hľadí sa naň, ako by sa tento právny úkon 
nebol urobil. 

Je povinnosťou zmluvných strán, aby boli aktívne pri zverejňovaní zmlúv, pričom táto povinnosť 
sa týka všetkých účastníkov zmluvy. Podľa § Sa ods. 1 O Zákona o slobode informácií ,.A.k zmluva 
nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej 
platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na zverejnenie v 
Obchodnom vestníku". Uvedené ustanovenie vnieslo rovnováhu medzi zmluvné strany, čo sa 
zverejňovania týka a zaviedlo ochranu subjektu súkromného práva v prípade, ak tento uzatvára 
zmluvu so subjektom verejného sektora/povinnou osobou. Keďže povinná osoba môže zostať 
v prípade plnenia povinností pri zverejňovaní povinne zverejňovanej zmluve nečinná, má každý 
účastník zmluvy možnosť podať návrh na jej zverejnenie, čím zabezpečí, že tento právny úkon 
bude po všetkých formálnych stránkach perfektný a že nastanú právne účinky, ktoré sú s týmto 
právnym úkonom spojené. Keďže od 29.01.2014 Dohodou o postúpení práv a povinností vstúpil 
do práv a povinností pôvodného nájomcu nový nájomca, spoločnosť Energetika Sereď, mohol 
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tento nový nájomca využiť svoje právo a Dodatok č. 1 v lehote najneskôr do 28.03.2014 dať 
zverejniť. V posudzovanom prípade však zostali nečinné všetky dotknuté zmluvné strany, a to 
tak prenajímateľ, ako aj pôvodný nájomca a nový nájomca. 

D. Analýza právneho riešenia. Vzhľadom k skutočnostiam uvedeným vyššie, v prípade Dodatku č.l 
ide o neexistujúci právny úkon, ktorý nemôže vyvolať žiadne právne následky. Napriek 
uvedenému je Dodatok č. 1 plnený (napr. zloženie sumy 20.000,- EUR nájomcom na účet 
prenajímateľa v súlade s čl. V bod 5.4 Zmluvy o nájme v znení Dodatku č. I ), čím vznikajú 
následné súvisiace práva a povinnosti účastníkov právneho úkonu (napr. nároky z vydania 
bezdôvodného obohatenia, nároky na náhradu škody a pod.). 

Po zvážení všetkých právnych aspektov vzniknutého stavu by sa aktuálny stav mohol vyriešiť 
uzatvorením dohodv o urovnaní v súlade s ustanovením § 585 a nasl. zákona č. 4011960 
Občiansky zákonník, ktorej účastníkmi budú obe zmluvné strany (t.j. prenaj ímateľ a nájomca). 
V dohode o urovnaní si potom zmluvné strany odstránia spornosť a pochybnosť, ktoré vznikli 
v súvislosti s existenciou či platnosťou záväzku, jeho kauzy či obsahu. Urovnaním vznikne nový 
záväzok, ktorý v tomto prípade bude v súlade s pôvodným stavom s akcentom na vzniknuté 
aktuálne skutočnosti. Cieľom urovnania bude odstránenie všetkých pochybností a sporností 
a nastolenie nesporného právneho stavu. 

Takáto dohoda o urovnaní je povinne zverejňovanou zmluvou, a teda na jej právnu perfektnosť 
bude potrebné splniť všetky podmienky, ktoré pri uzatváraní takejto zmluvy vyžaduje platná 
právna úprava. 

Konkrétny navrhovaný postup spojený s odstránením negatívnych následkov ničotného 

právneho úkonu: 

1. Vypracovanie listiny o právnom úkone/ dohody o urovnaní 
2. Rokovanie so zástupcami zmluvných strán o obsahu listiny o právnom úkone/dohody 

o urovnaní 
3. Vypracovanie finálneho znenie listiny o právnom úkone/ dohody o urovnaní 
4. Vypracovanie formulácií uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Sereď schválenie 

vypracovanej listiny o právnom úkone/dohody o urovnaní 
5. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Sereď - schválenie listiny o právnom 

úkone/dohody o urovnaní 
6. Podpísanie listiny o právnom úkone/dohody o urovnaní zmluvnými stranami 
7. Zverejnenie listiny o právnom úkone/dohody o urovnaní 

V Bratislave dňa 02.11 .2017 

JUDr. Slávka GAJDOŠOV Á 
advokót / legal consulting 

Mójkova 1, 811 07 Bratislava 
IC DPH: SK1044271877 

IC0: 31814174 (2) Slávka GAJDOŠOV Á 
advokát 

12 




