
ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ  
 
 
 
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 „Postupca“)   
 

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

 
2. PREAMBULA 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že: 
 
2.1. Postupca získal na základe Územných rozhodnutí a Stavebných povolení tak, ako sú 

tieto definované nižšie povolenie na výstavbu Stavebných objektov uvedených v 
ustanovení 3.11. tejto Zmluvy a zároveň 

2.2. Postupník má záujem realizovať výstavbu Stavebných objektov definovaných v bode 
3.11. tejto Zmluvy namiesto Postupcu   

 
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. "Dotknuté pozemky" sú pozemky, na ktorých je povolená výstavba Stavebných 

objektov; 
3.2. "Občiansky zákonník" je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

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

neskorších predpisov; 
3.4. "Písomnosti" sú všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 

v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením; 
3.5. "Postupca" je právnická osoba tak, ako je definovaná v ustanovení 1.1. tejto Zmluvy; 
3.6. "Postupník" je Mesto Sereď tak, ako je definované v ustanovení 1.2. tejto Zmluvy; 



3.7. "Postupované práva a povinnosti" znamenajú práva a povinnosti, ktoré sú 
postupované podľa tejto Zmluvy tak, ako sú tieto definované v ustanovení 4.1. tejto 
Zmluvy; 

3.8. "Prílohy" znamená každá a jednotlivá očíslovaná príloha k tejto Zmluve, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú časť Zmluvy, a to: 
3.8.1. Príloha č. 1 – Stavebné povolenie 1 vrátane súvisiacich rozhodnutí 
3.8.2. Príloha č. 2 – Stavebné povolenie 2 vrátane súvisiacich rozhodnutí 
3.8.3. Príloha č. 3 – Stavebné povolenie 3 vrátane súvisiacich rozhodnutí 
3.8.4. Príloha č. 4 – Stavebné povolenie 4 vrátane súvisiacich rozhodnutí 
3.8.5. Príloha č. 5 – Stavebné povolenie 5 vrátane súvisiacich rozhodnutí 
3.8.6. Príloha č. 6 – Územné rozhodnutie 1 vrátane súvisiacich rozhodnutí 
3.8.7. Príloha č. 7 – Územné rozhodnutie 2 vrátane súvisiacich rozhodnutí 

3.9. "Projektová dokumentácia SP" je projektová dokumentácia pre všetky Stavebné 
povolenia vypracovaná príslušným oprávneným projektantom, ktorá je overená 
príslušným stavebným úradom, a to v časti v ktorej sa týka Stavebných objektov; 

3.10. "Projektová dokumentácia ÚR" je projektová dokumentácia pre všetky Územné 
rozhodnutia vypracovaná príslušným oprávneným projektantom, ktorá je overená 
príslušným stavebným úradom, a to v časti v ktorej sa týka Stavebných objektov, 

3.11. "Stavebné objekty" znamenajú nasledovné stavebné objekty v rámci stavby 
"Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba - Sereď" a „ Priemyselný park – 
Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“: 
 
3.11.1. stavebný objekt SO 380 Prečerpávacia stanica splaškových vôd pre ktorý je 

vydané Územné rozhodnutie 1 a Stavebné povolenie 1, 
3.11.2. stavebný objekt SO 401 Pretláčanie pod komunikáciou R1 pre ktorý je vydané 

Územné rozhodnutie 1 a Stavebné povolenie 1, 
3.11.3. stavebný objekt SO 410 Vodovod pitný - verejná časť pre ktorý je vydané 

Územné rozhodnutie 1 a Stavebné povolenie 1, 
3.11.4. stavebný objekt  SO 510 Splašková kanalizácia gravitačná - verejná časť pre 

ktorý je vydané Územné rozhodnutie 1 a Stavebné povolenie 1, 
3.11.5. stavebný objekt SO 520 Splašková kanalizácia výtlačná - verejná časť pre 

ktorý je vydané Územné rozhodnutie 1 a Stavebné povolenie 1, 
 

3.11.6. stavebný objekt SO 610 Rekonštrukcia vedení VN 22kV prekládka + rozvody 
pre ktorý je vydané Územné rozhodnutie 1 a Stavebné povolenie 2, 

 
3.11.7. stavebný objekt SO 122 Komunikácie vonkajšej infraštruktúry pre ktorý je 

vydané Územné rozhodnutie 2 a Stavebné povolenie 3, 
3.11.8. stavebný objekt SO 123 Chodníky pre ktorý je vydané Územné rozhodnutie 2 

a Stavebné povolenie 3 
 

3.11.9. stavebný objekt SO 381 Prečerpávacia stanica Splaškových vôd pre ktorý je 
vydané Územné rozhodnutie 2 a Stavebné povolenie 4 

3.11.10. stavebný objekt SO 411 Vodovod pitný - verejná časť pre ktorý je vydané 
Územné rozhodnutie 2 a Stavebné povolenie 4 

3.11.11. stavebný objekt SO 511 Splašková kanalizácia gravitačná - verejná časť pre 
ktorý je vydané Územné rozhodnutie 2 a Stavebné povolenie 4 

3.11.12. stavebný objekt SO 521 Splašková kanalizácia výtlačná - verejná časť pre 
ktorý je vydané Územné rozhodnutie 2 a Stavebné povolenie 4; 
 

3.11.13. stavebný objekt SO 601 Rekonštrukcia vedení VVN 110kV – západná vetva, 
pre ktoré je vydané Územné rozhodnutie 2 a Stavebné povolenie 5, 

3.11.14. stavebný objekt SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22kV prekládka + rozvody 
pre ktorý je vydané Územné rozhodnutie 2 a Stavebné povolenie 5 
 



3.12. "Stavebné povolenia" je spoločné označenie pre Stavebné povolenie 1, Stavebné 
povolenie 2, Stavebné povolenie 3, Stavebné povolenie 4 a Stavebné povolenie 5; 

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, ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. (1) k tejto Zmluve  
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 ktorého fotokópia tvorí 
Prílohu č. (1) k tejto Zmluve 

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 ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. (1) k tejto Zmluve 

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 ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. (2) k tejto 
Zmluve 
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, ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. (2) k 
tejto Zmluve 

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, ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. (2) k 
tejto Zmluve 

3.15. “Stavebné  povolenie  3” je rozhodnutie č. 16412/ÚPaSP 872/2014 zo dňa   
19.11.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2014, vydané Mestom Sereď, 
ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. (3) k tejto 
Zmluve 

3.16. "Stavebné povolenie 4" je rozhodnutie č. A2010/00364/OV/BE, 
A2009/01728/OV/BE zo dňa 28.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
26.2.2010, vydané Obvodným úradom životného prostredia Galanta, odbor štátnej 
vodnej správy a odpadového hospodárstva, ktorým sa povoľuje uskutočnenie vodnej 
stavby, ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. (4) k tejto Zmluve 
3.16.1. zmenené rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č. 

A2012/00157/OV/BE zo dňa 26.1.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
28.2.2012, vydané Obvodným úradom životného prostredia Galanta, odbor 
štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva ktorého fotokópia tvorí 
Prílohu č. (4) k tejto Zmluve 

3.16.2. zmenené rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č. OU-GA-OSZP-
2015/003274/OV/BE zo dňa 16.03.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
24.04.2015, vydané Okresným úradom Galanta, odbor starostlivosti 
o životné prostredie ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. (4) k tejto Zmluve 

3.17. "Stavebné povolenie 5" je rozhodnutie č. 8114/ÚPaSP 1232/2009 zo dňa   
12.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.2.2010, vydané Mestom Sereď, 
ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. (5) k tejto 
Zmluve 
3.17.1. zmenené rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č. 8102/ÚPaSP 

1186/2011 zo dňa 11.1.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
20.2.2012,vydané Mestom Sereď, ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. (5) k 
tejto Zmluve 



3.17.2. zmenené rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č. 3034/ÚPaSP 
181/2015 zo dňa 31.3.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
13.4.2015,vydané Mestom Sereď, ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. (5) k 
tejto Zmluve 

 
3.18. "Stavebný zákon" je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; 
3.19. "Územné rozhodnutia" je spoločné označenie pre Územné rozhodnutie 1, Územné 

rozhodnutie 2; 
3.20. "Územné rozhodnutie 1" je územné rozhodnutie č. 6798/ÚPaSP 1191/2008 zo dňa 

20.11.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2008, vydané stavebným 
úradom Mesto Sereď ako Rozhodnutie o umiestnení stavby "Logistické centrum a 
ľahká priemyselná výroba Sereď", ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. (6) k tejto Zmluve 
a zmenené územným rozhodnutím č. 5790/ÚPaSP 329/2014 zo dňa 25.6.2014, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 30.7.2014 vydané stavebným úradom Mesto Sereď ako  
Zmena rozhodnutia o umiestnení stavby "Logistické centrum a ľahká priemyselná 
výroba Sereď", ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. (6) k tejto Zmluve;  

3.21. "Územné rozhodnutie 2" je územné rozhodnutie č. 6797/ÚPaSP 1192/2008 zo dňa 
20.11.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2008, vydané stavebným 
úradom Mesto Sereď ako Rozhodnutie o umiestnení stavby "Priemyselný park - 
Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď", ktorého fotokópia tvorí 
Prílohu č. (7) k tejto Zmluve a zmenené územným rozhodnutím č. 12540/ÚPaSP 
399/2014 zo dňa 11.7.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.8.2014 vydané 
stavebným úradom Mesto Sereď ako Zmena rozhodnutia o umiestnení stavby 
"Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď", ktorého 
fotokópia tvorí Prílohu č. (7) k tejto Zmluve; 

3.22. "Zmluva" je táto Zmluva o postúpení práv a povinností. 
 

 
4. POSTÚPENIE PRÁV A POVINNOSTÍ 
 
4.1. Postupca postupuje touto Zmluvou na Postupníka: 

4.1.1. všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre Postupcu z Územných rozhodnutí v 
rozsahu, ktorý sa týka Stavebných objektov a zároveň 

4.1.2. všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre Postupcu zo Stavebných povolení, 
a to v rozsahu, ktorý sa týka Stavebných objektov a zároveň 

4.1.3. všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre Postupcu zo všetkých súhlasov, 
stanovísk a/alebo iných dokumentov dotknutých orgánov, ktoré boli vydané v 
súvislosti s vydaním Územných rozhodnutí a/alebo Stavebných povolení pre 
Stavebné objekty, a zároveň, 

4.1.4. všetky práva k Projektovej dokumentácii ÚR zahŕňajúc právo na jej použite za 
účelom výstavby Stavebných objektov, vyhotovovanie jej ďalších kópií, zmien 
a úprav pre potreby výstavby Stavebných objektov; pre vylúčenie pochybností 
prevod práv podľa tohto ustanovenia 4.1.4. Zmluvy sa vzťahuje výlučne len na 
tú časť Projektovej dokumentácie ÚR ktorá sa týka Stavebných objektov a 
ktorá je nevyhnutná na riadnu a včasnú výstavbu Stavebných objektov 
Postupníkom;   

4.1.5. všetky práva k Projektovej dokumentácii SP zahŕňajúc právo na jej použite za 
účelom výstavby Stavebných objektov, vyhotovovanie jej ďalších kópií, zmien 
a úprav pre potreby výstavby Stavebných objektov; pre vylúčenie pochybností 
prevod práv podľa tohto ustanovenia 4.1.5. Zmluvy sa vzťahuje výlučne len na 
tú časť Projektovej dokumentácie SP ktorá sa týka Stavebných objektov a 
ktorá je nevyhnutná na riadnu a včasnú výstavbu Stavebných objektov 
Postupníkom;   

(ďalej spolu len "Postupované práva a povinnosti") 



a to všetko za účelom výstavby Stavebných objektov na Dotknutých pozemkoch 
Postupníkom namiesto Postupcu za podmienok ďalej uvedených v tejto Zmluve. 

4.2. Postupník týmto od Postupcu preberá všetky Postupované práva a povinnosti, bude 
ďalej vystupovať v Postupovaných právach a povinnostiach ako právny nástupca 
Postupcu.  

4.3. Postupník na základe tejto Zmluvy vstupuje do postavenia stavebníka podľa 
Územných rozhodnutí a Stavebných povolení v časti Stavebných objektov a 
nadobúda všetky práva a povinnosti stavebníka vyplývajúce z Územných rozhodnutí 
a Stavebných povolení týkajúce sa Stavebných objektov. 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že k postúpeniu Postupovaných práv a 
povinností na základe 4.1.1. až 4.1.5. tejto Zmluvy dochádza bezodplatne.  

4.5. Ostatné stavebné objekty uvedené v Stavebných povoleniach a/alebo Územných 
rozhodnutiach ktoré nie sú Stavebnými objektami uvedenými v tejto Zmluve ostávajú 
nedotknuté. 

 
 
5. PREHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
5.1. Postupca sa zaväzuje, že súčasne s uzatvorením tejto Zmluvy uzatvorí s 

Postupníkom Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v rámci ktorej 
vysloví súhlas s výstavbou Stavebných objektov a/alebo ktoréhokoľvek zo 
Stavebných objektov na tej časti Dotknutých pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve 
Postupcu. V rámci zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa Postupca zaviaže uzatvoriť 
Zmluvu o zriadení vecného bremena spočívajúceho okrem iného najmä v povinnosti 
Postupcu strpieť na časti Dotknutých pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Postupcu 
zriadenie a existenciu stavby Stavebných objektov.   

5.2. V prípade, ak niektoré zo stavieb Stavebných objektov sú umiestnené na Dotknutých 
pozemkoch vo vlastníctve iných subjektov ako sú zmluvné strany, Postupca sa 
zaväzuje poskytnúť Postupníkovi maximálnu súčinnosť na získanie súhlasov na 
zriadenie Stavebných objektov na takýchto pozemkoch (Zmluvy o budúcich zmluvách 
o zriadení vecného bremena).  

5.3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že vlastnícke právo k Stavebným 
objektom nadobudne ich výstavbou Postupník. Správu Stavebných objektov po ich 
výstavbe bude zabezpečovať Postupník prostredníctvom tretej strany oprávnenej na 
správu takýchto stavieb. 
  
 

6. ODOVZDANIE DOKUMENTÁCIE A SÚČINNOSŤ 
 
6.1. Postupca je povinný do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Postupníka 

predložiť Postupníkovi všetku Projektovú dokumentáciu SP súvisiacu so Stavebnými 
objektami, ako aj akékoľvek ďalšie doklady, dokumenty, súhlasy, stanoviská 
dotknutých orgánov týkajúce sa Postupovaných práv a povinností. Prevzatie 
dokumentov podľa predchádzajúcej vety musí byť potvrdené vlastnoručnými 
podpismi oboch zmluvných strán na Protokole o odovzdaní a prevzatí dokumentácie 
súvisiacej s Postupovanými právami a povinnosťami.  

6.2. Postupca sa zaväzuje, že na požiadanie poskytne Postupníkovi bez zbytočného 
odkladu všetku dokumentáciu súvisiacu s Územnými rozhodnutiami a/alebo 
Stavebnými povoleniami týkajúcu sa Stavebných objektov, ako aj akékoľvek ďalšie 
doklady a dokumenty týkajúce sa Postupovaných práv a povinností, ktoré boli 
v procese obstarávania Územných rozhodnutí a/alebo Stavebných povolení 
zhotovené a ktoré má Postupca k dispozícii, pokiaľ tieto nebudú odovzdané 
Postupníkovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí dokumentácie súvisiacej 
s Postupovanými právami a povinnosťami podľa ustanovenia 6.1. Zmluvy a sú 
nevyhnutné na riadne a včasné zhotovenie Stavebných objektov. Postupca sa 



zaväzuje, že na požiadanie poskytne Postupníkovi bez zbytočného odkladu potrebný 
počet vyhotovení projektovej dokumentácie k Stavebným objektom. 

6.3. Postupca sa zaväzuje, že sa na požiadanie zúčastní na osobnom stretnutí za účasti 
Postupníka, v rámci ktorého sa zaväzuje Postupníkovi poskytnúť všetky informácie 
a skutočnosti týkajúce sa Postupovaných práv a povinností a vysvetliť Postupníkovi 
všetky a akékoľvek otázky súvisiace s Postupovanými právami a povinnosťami. 

6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Postupca do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od 
podpisu tejto Zmluvy oznámi každému príslušnému stavebnému úradu postúpenie 
práv a povinností podľa tejto Zmluvy, súčasne predloží každému stavebnému úradu 
originál tejto Zmluvy za účelom preukázania postúpenia Postupovaných práv 
a povinností z Postupcu na Postupníka a požiada každý príslušný stavený úrad o 
vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením v zmysle príslušných 
ustanovení Stavebného zákona, predmetom ktorej bude zmena stavebníka 
Stavebných objektov podľa Stavebných povolení.  

6.5. Postupca sa zaväzuje, že ak sa po uzavretí tejto Zmluvy zistí potreba získania 
súhlasov akejkoľvek tretej osoby, orgánu alebo inštitúcie potrebného na platné 
a účinné postúpenie ktoréhokoľvek z Postupovaných práv a povinností, Postupca na 
základe požiadavky Postupníka poskytne bez zbytočného odkladu potrebné 
spolupôsobenie.  

6.6. Postupca sa zaväzuje poskytovať Postupníkovi maximálnu súčinnosť potrebnú na 
realizáciu Stavebných objektov Postupníkom, ktorú možno od Postupcu spravodlivo 
požadovať, a to bez zbytočného odkladu po doručení výzvy k poskytnutiu súčinnosti. 

6.7. Postupca vyhlasuje a potvrdzuje Postupníkovi, že je plne oprávnený postúpiť všetky 
Postupované práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy. 

6.8. Postupca vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto Zmluvy neexistujú žiadne neuhradené 
peňažné záväzky, ktoré vznikli Postupcovi v súvislosti s Postupovanými právami a 
povinnosťami. Postupca sa zároveň zaväzuje, že v prípade, ak by takéto záväzky 
podľa predchádzajúcej vety existovali, Postupca za ne v plnom rozsahu zodpovedá. 
Takéto záväzky neprechádzajú touto Zmluvou na Postupníka a ak by si akákoľvek 
tretia osoba uplatňovala nárok na ich úhradu voči Postupníkovi, zaväzuje sa ich 
uhradiť Postupca. Postupník uzatvorením tejto Zmluvy nepreberá dlh ani nepristupuje 
k záväzku Postupcu voči zmluvným partnerom Postupcu. 

6.9. Postupca sa zaväzuje, že ak by akákoľvek osoba uplatnila voči Postupníkovi 
akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok z titulu neoprávneného postúpenia 
Postupovaných práv a povinností Postupcu na Postupníka podľa tejto Zmluvy, alebo 
neoprávneného využitia výsledkov duševnej tvorivej činnosti autorov, alebo ak sa 
preukáže nepravdivosť akéhokoľvek vyhlásenia Postupcu uvedeného v tejto Zmluve, 
uhradí Postupca Postupníkovi všetku škodu, ktorá mu z tohto dôvodu vznikne. 

 
 
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. 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 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 Postupníka 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. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak nebola začatá výstavba Stavebných 
objektov a/alebo ktoréhokoľvek zo Stavebných objektov podľa tejto Zmluvy, je 
Postupník oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a/alebo jej časti kedykoľvek do 
uplynutia 6 mesiacov od podpísania tejto Zmluvy, a to bez udania dôvodu. Doručením 
odstúpenia podľa predchádzajúcej vety, zaniká táto Zmluva od počiatku v tej časti 
Stavebných objektov, ktorých sa odstúpenie týka. V takomto prípade sa stavebníkom 
príslušných Stavebných objektov stáva opäť Postupca. Postupca je povinný oznámiť 
túto zmenu príslušnému stavebnému úradu a vykonať ďalšie úkony v zmysle platných 
právnych predpisov.  

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. V prípade ak Postupník nezačne výstavbu Stavebných objektov a/alebo 
ktoréhokoľvek zo Stavebných objektov najneskôr do 31.12.2015, zaniká platnosť 
a účinnosť tejto Zmluvy v tej časti Stavebných objektov u ktorých sa výstavba 
nezačala. V takomto prípade sa stavebníkom príslušných Stavebných objektov stáva 
opäť Postupca. Postupca je povinný oznámiť túto zmenu príslušnému stavebnému 
úradu a vykonať ďalšie úkony v zmysle platných právnych predpisov. 



9.3. 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. 

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

9.5. Zmluva sa vyhotovuje v 8 (ôsmich) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží po podpise Zmluvy obomi zmluvnými stranami 1 (jeden) rovnopis a 6 (šesť) 
rovnopisov bude predložených stavebným úradom v zmysle ustanovenia 6.4. Zmluvy. 

9.6. 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. 

9.7. 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 
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