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ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE  
O REALIZÁCII INVESTÍCIE 

 
 
 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Obchodné meno: Lidl Slovenská republika, v.o.s. 
 Sídlo: Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava 
 IČO: 35 793 783 
 Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
  odd. Sr, vl. č. 1160/B 
 Konajúca prostredníctvom: Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o., spoločník 
  Stanislav Čajka, konateľ spoločníka 
  Ľubomír Petrík, konateľ spoločníka 

 
  
(ďalej len "Budúci investor")   
 
 

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 "Mesto") 
 
 
(Budúci investor a Mesto spolu ďalej len ako „zmluvné strany“). 
 
 

 
2. PREAMBULA 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že: 
 
2.1. Budúci investor má záujem realizovať v rámci Priemyselnej zóny nachádzajúcej sa na 

území Mesta Budúcu investíciu, a zároveň 
2.2. Mesto má záujem v súčinnosti s Budúcim investorom podporovať rozvoj Priemyselnej 

zóny a realizáciu Budúcej investície v rámci Priemyselnej zóny 
 
dohodli sa zmluvné strany na úprave vzájomných práv a povinností tak, ako je uvedené v 
tejto Zmluve. 
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3. DEFINÍCIE POJMOV 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy majú nižšie uvedené pojmy nasledovný 
význam: 
3.1. "Budúca investícia" znamená  nadobudnutie Pozemkov a výstavba Moderného 

logistického centra spoločnosti Budúceho investora, ktoré Budúci investor plánuje 
vybudovať na Pozemkoch nachádzajúcich sa v Priemyselnej zóne a ktorého bližšia 
charakteristika je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve, pričom základné parametre 
Budúcej investície s ohľadom na jej výšku a záväzok Budúceho investora na 
vytvorenie nových pracovných miest sú bližšie špecifikované v ustanovení 4.5. tejto 
Zmluvy; 

3.2. "Budúca zmluva" znamená Zmluva o realizácii investície uzatvorená na základe 
tejto Zmluvy medzi Budúcim investorom a Mestom, predmetom ktorej bude záväzok 
Budúceho investora realizovať Budúcu investíciu tak, ako je táto zmluva uvedená v 
Prílohe č. 2 k tejto Zmluve; 

3.3. "Budúci investor" znamená právnická osoba tak, ako je definovaná v ustanovení 
1.1. tejto Zmluvy; 

3.4. "Mesto" je mesto Sereď tak, ako je definované v ustanovení 1.2. tejto Zmluvy; 
3.5. "Obchodný zákonník" je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

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

v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením; 
3.7. "Pozemky" sú pozemky vo vlastníctve Budúceho investora, ktoré sa nachádzajú v 

Priemyselnej zóne na území Mesta a na ktorých má byť realizovaná Budúca 
investícia. Pozemky sú schématicky vyznačené na situačnej mape Priemyselnej zóny 
uvedenej v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve; 

3.8. "Priemyselná zóna" znamená Priemyselná zóna Sereď - Juh, ktorá je v rámci 
územného plánu vymedzená ako zóna na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom 
priemyselnej výroby a služieb a ktorej situačná mapa tvorí Prílohu č. 3 k tejto Zmluve; 

3.9. "Príloha" znamená každá a jednotlivá očíslovaná príloha k tejto Zmluve, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú časť Zmluvy, a to: 
3.9.1. Príloha č. 1 k Zmluve: Stručná charakteristika Budúcej investície 
3.9.2. Príloha č. 2 k Zmluve: Budúca zmluva 
3.9.3. Príloha č. 3 k Zmluve: Situačná mapa Priemyselnej zóny s vyznačenými 

Pozemkami; 
3.10. "Zmluva" je táto Zmluva o budúcej zmluve o realizácii investície. 

 
 

4. PREDMET ZMLUVY 
 
4.1. Na základe tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že na písomnú výzvu Mesta 

uskutočnenú v lehote a za podmienok ustanovených v ustanovení 4.3. tejto Zmluvy 
uzatvoria Budúcu zmluvu v znení, ako je táto uvedená v Prílohe č. 2 k tejto Zmluve, 
a to spôsobom, za podmienok a v lehotách ďalej stanovených touto Zmluvou. 

4.2. Budúci investor sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje, že najneskôr do 30.6.2015 splní 
nasledovné podmienky týkajúce sa Budúcej investície: 
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4.2.1. Budúci investor uzatvorí zmluvu o dielo so spoločnosťou, ktorá bude 
realizovať výstavbu Budúcej investície a zároveň 

4.2.2. Budúci investor začne realizovať práce súvisiace s výstavbou Budúcej 
investície podľa zmluvy uzatvorenej v zmysle ustanovenia 4.2.1. Zmluvy, a 
zároveň 

4.2.3. Budúci investor písomne oznámi Mestu splnenie podmienok podľa bodu 4.2.1. 
a 4.2.2. tejto Zmluvy.  

4.3. Mesto je oprávnené vyzvať Budúceho investora na uzatvorenie Budúcej zmluvy 
kedykoľvek po tom ako budú splnené všetky podmienky uvedené v ustanovení 4.2. 
tejto Zmluvy, najneskôr však do 15 pracovných dní od splnenia poslednej z 
podmienok uvedených v ustanovení 4.2. tejto Zmluvy.  

4.4. Budúci investor, ktorému bude v zmysle bodu 4.3. Zmluvy včas doručená písomná 
výzva Mesta na uzavretie Budúcej zmluvy je povinný uzavrieť s Mestom Budúcu 
zmluvu najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy podľa bodu 4.3. 
tejto Zmluvy. Budúci investor sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje, že: 
4.4.1. vynaloží maximálne úsilie, aby boli splnené všetky podmienky uvedené v 

ustanovení 4.2. tejto Zmluvy, a to v lehote tam stanovenej, 
4.4.2. výzvu na uzatvorenie Budúcej zmluvy riadne prevezme, neuskutoční žiadnu 

činnosť/nečinnosť, ktorá by takémuto prevzatiu bránila, 
4.4.3. poskytne Mestu nevyhnutnú súčinnosť tak, aby bola Budúca zmluva 

uzatvorená v lehote stanovenej touto Zmluvou. 
4.5. Budúci investor sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje, že podľa Budúcej zmluvy sa 

zaviaže zrealizovať Budúcu investíciu minimálne s nasledovnými parametrami: 
4.5.1. náklady na vykonanie Budúcej investície budú predstavovať sumu minimálne 

40.085.000 Eur (slovom: štyridsať miliónov osemdesiatpäť tisíc eur)  bez 
DPH, pričom za náklady potrebné na vykonanie Budúcej investície sa 
považujú aj náklady na obstaranie Pozemkov a náklady spojené s obstaraním 
vybavenia a zariadenia logistického centra, a zároveň 

4.5.2. v rámci Budúcej investície vytvorí Budúci investor v prevádzke 160 až 165 
nových pracovných miest, prípadne viac nových pracovných miest a 
zároveň 

4.5.3. plánovaný časový harmonogram Budúcej investície bude nasledovný:  
4.5.3.1 začatie výstavby jar 2015,  
4.5.3.2 sprevádzkovanie Budúcej investície a ukončenie výstavby: jar 

2016. 
 
 
5. DORUČOVANIE  
 
5.1. 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: 
5.1.1. 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 
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alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti 
takou osobou; 

5.1.2. v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. sú zmluvné 
strany povinné posielať Písomnosti aspoň doporučenou poštovou zásielkou 
s doručenkou a Písomnosti sa považujú za doručené 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 mohla dozvedieť. 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, 
hoci sa o tom mohla dozvedieť; 

5.1.3. v prípade doručovania prostredníctvom emailu sa Písomnosť považuje za 
doručenú okamihom odoslania zrozumiteľnej, určitej a čitateľnej formy 
Písomnosti v emailovej forme. V prípade, že sa odosielajúcej strane vráti 
Písomnosť odoslaná v emailovej forme alebo bude iným spôsobom 
oboznámená o nedoručení takej Písomnosti, nepovažuje sa taká Písomnosť 
za doručenú. V prípade ak je odoslanie Písomnosti ukončené mimo 
pracovných hodín, považuje sa Písomnosť za doručenú o 8,00 hod. 
najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa. 

5.2. 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 5.1.1. alebo 5.1.2. tohto článku Zmluvy. 

 
 
6.  TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 
 
6.1. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou možno ukončiť:  

6.1.1. dohodou zmluvných strán podľa ustanovenia 6.2. Zmluvy, 
6.1.2. odstúpením zo strany Mesta podľa ustanovenia 6.3. Zmluvy, 
6.1.3. odstúpením ktoroukoľvek zo zmluvných strán v prípadoch ustanovených 

platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
6.2. 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. 

6.3. Mesto je oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Budúci investor nesplní 
ktorúkoľvek z podmienok uvedených v ustanovení 4.2. tejto Zmluvy v lehote podľa 
tejto Zmluvy.  

6.4. 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. 

6.5. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú povinnosti ktorejkoľvek zo zmluvných strán 
nahradiť škody vzniknuté do okamihu odstúpenia od Zmluvy a povinnosti dohodnuté 
pre prípad porušenia povinností zo Zmluvy.  
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7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
7.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

Táto Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle Mesta.  

7.2. Právne vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich Zmluva výslovne 
neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

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

7.4. Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých Budúci investor obdrží po 
podpise Zmluvy obomi zmluvnými stranami 2 (dva) rovnopisy a Mesto obdrží 1 
(jeden) rovnopis. 

7.5. 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 a ostatných platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu 
Zmluvy. 

7.6. 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 Seredi dňa ......................                                   V Bratislave dňa ...................... 
  
 
 
Mesto Sereď:      Lidl Slovenská republika, v.o.s.: 
 
 
podpis : ...................................................  podpis : ................................................... 
meno : Ing. Martin Tomčányi,  primátor    meno : Stanislav Čajka, konateľ 
      Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o. 
 
 

podpis : ................................................... 
    meno : Ľubomír Petrík, konateľ  
     Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o. 
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Príloha č. 1  
k Zmluve o budúcej zmluve o realizácii investície 

 
Stručná charakteristika Budúcej investície 

 „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď -  
Logistická hala AREÁL 312, LIDL “ umiestený na pozemku parc.č. 3992/5 (LV č. 5478) 

v katastrálnom území Sereď. 

  

Logistické centrum a veľkosklad potravín a tovaru Lidl a súvisiace stavebné objekty 
bude spĺňať tieto minimálne požiadavky: 

 
a) zastavaná plocha logistického centra a veľkoskladu potravín a tovaru LiDL najmenej 

50.525 m² a zároveň 
b) parkovisko pre osobné motorové vozidlá s počtom parkovacích miest najmenej 108, 

pričom každé parkovacie miesto pre osobné motorové vozidlo musí spĺňať 
minimálne rozmery 2,4 m x 5,3 m a zároveň  

c) parkovisko pre nákladné motorové vozidlá s počtom parkovacích miest najmenej 43, 
pričom každé parkovacie miesto pre nákladné motorové vozidlo musí spĺňať 
minimálne rozmery 4 m x 20 m  
a tieto parkovacie miesta pre osobné a nákladné motorové vozidlá musia slúžiť 
výhradne potrebám Budúceho investora. 
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Príloha č. 2  
k Zmluve o budúcej zmluve o realizácii investície 

 
Znenie Budúcej zmluvy 

 
ZMLUVA O REALIZÁCII INVESTÍCIE 

 
 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Obchodné meno: Lidl Slovenská republika, v.o.s. 
 Sídlo: Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava 
 IČO: 35 793 783 
 Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
  odd. Sr, vl.č.: 1160/B 
 Konajúca prostredníctvom: Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o., spoločník 
  (...), konateľ spoločníka 
  (...), konateľ spoločníka 

  
(ďalej len "Investor")   
 

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 "Mesto") 
 
(Investor a Mesto spolu ďalej len ako „zmluvné strany“). 
 

2. PREAMBULA 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že: 
 
2.3. Investor má záujem realizovať v rámci Priemyselnej zóny nachádzajúcej sa na území 

Mesta Investíciu, a zároveň 
2.4. Mesto má záujem v súčinnosti s Investorom podporovať rozvoj Priemyselnej zóny a 

realizáciu Investície v rámci Priemyselnej zóny, a zároveň 
2.5. Investor splnil podmienky uvedené v ustanovení 4.2. Zmluvy o budúcej zmluve, a 

zároveň 
2.6. Mesto včas doručilo Investorovi výzvu na uzatvorenie tejto Zmluvy v zmysle Zmluvy o 

budúcej zmluve 
 
dohodli sa zmluvné strany na úprave vzájomných práv a povinností tak, ako je uvedené v 
tejto Zmluve. 
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3. DEFINÍCIE POJMOV 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy majú nižšie uvedené pojmy nasledovný 
význam: 
3.1. "Investor" znamená právnická osoba tak, ako je definovaná v ustanovení 1.1. tejto 

Zmluvy; 
3.2. "Investícia" znamená nadobudnutie Pozemkov a výstavba Moderného logistického 

centra spoločnosti Investora, ktoré má byť vybudované na Pozemkoch 
nachádzajúcich sa v Priemyselnej zóne a ktorého bližšia charakteristika je uvedená v 
Prílohe č. 1 k tejto Zmluve, pričom parametre Investície s ohľadom na jej výšku a 
záväzok Investora na vytvorenie nových pracovných miest sú bližšie špecifikované v 
ustanovení 4.5. tejto Zmluvy; 

3.3. "Mesto" je mesto Sereď tak, ako je definované v ustanovení 1.2. tejto Zmluvy; 
3.4. "Obchodný zákonník" je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov; 
3.5. "Pozemky" sú pozemky vo vlastníctve Investora, ktoré sa nachádzajú v Priemyselnej 

zóne na území Mesta a na ktorých má byť realizovaná Investícia. Pozemky sú 
schématicky vyznačené na situačnej mape uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy; 

3.6. "Priemyselná zóna" znamená Priemyselná zóna Sereď - Juh, ktorá je v rámci 
územného plánu vymedzená ako zóna na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom 
priemyselnej výroby a služieb a ktorej situačná mapa tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve; 

3.7. "Príloha" znamená každá a jednotlivá očíslovaná príloha k tejto Zmluve, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú časť Zmluvy, a to: 
3.7.1. Príloha č. 1 k Zmluve: Stručná charakteristika Investície 
3.7.2. Príloha č. 2 k Zmluve: Situačná mapa Priemyselnej zóny s vyznačenými 

Pozemkami; 
3.8. "Zmluva" je táto Zmluva o realizácii investície; 
3.9. "Zmluva o budúcej zmluve" znamená Zmluvu o budúcej zmluve o realizácii 

investície, ktorú uzatvoril Investor ako Budúci investor a Mesto dňa (...) 2015, na 
základe ktorej sa uzatvára táto Zmluva. 

 
 
4. PREDMET ZMLUVY 
 
4.1. Investor je vlastníkom Pozemkov nachádzajúcich sa v Priemyselnej zóne, na ktorých 

má záujem realizovať výstavbu Investície. 
4.2. Investor vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto Zmluvy má uzatvorenú zmluvu o dielo 

na výstavbu Investície v zmysle ustanovenia 4.2.1. Zmluvy o budúcej zmluve. 
4.3. Investor vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto Zmluvy začal s výstavbou Investície na 

Pozemkoch v Priemyselnej zóne, a to položením základného kameňa Investície a 
začatím terénnych a výkopových prác a iných prác na Investícii v zmysle ustanovenia 
4.2.2. Zmluvy o budúcej zmluve. 

4.4. Investor vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto Zmluvy oznámil Mestu splnenie 
podmienok v zmysle ustanovenia 4.2.3. Zmluvy o budúcej zmluve. 

4.5. Investor sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje, že: 
4.5.1. na Pozemkoch zrealizuje výstavbu Investície ako je táto bližšie 

charakterizovaná v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve, a zároveň  
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4.5.2. náklady na vykonanie Investície budú predstavovať sumu minimálne 
40.085.000 Eur (slovom: štyridsať miliónov osemdesiatpäť tisíc eur)  bez 
DPH, pričom za náklady potrebné na vykonanie Investície sa považujú aj 
náklady na obstaranie Pozemkov a náklady spojené s obstaraním vybavenia a 
zariadenia logistického centra, a zároveň 

4.5.3. v rámci Investície po jej ukončení vytvorí Investor v prevádzke 160 až 165 
nových pracovných miest, prípadne viac nových pracovných miest a 
zároveň 

4.5.4. plánovaný časový harmonogram Investície bude nasledovný:  
4.5.4.1  začatie výstavby jar 2015, pričom výstavba Investície bola zo strany 

Investora už zahájená, 
4.5.4.2  sprevádzkovanie Investície a ukončenie výstavby: jar 2016. 

4.6. Mesto podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že podporuje rozvoj Priemyselnej zóny a 
umiestnenie Investície v Priemyselnej zóne tak, ako je vyznačené v Prílohe č. 2 k 
tejto Zmluve. 

4.7. Mesto podpisom tejto Zmluvy deklaruje vôľu, že v prípade realizácie Investície za 
podmienok a podľa bližšej špecifikácie uvedenej v ustanovení 4.5. tejto Zmluvy, 
vynaloží úsilie na podporu a rozvoj Priemyselnej zóny v súlade s platnými a účinnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. 

4.8. Zmluvné strany berú na vedomie, že akákoľvek podpora a/alebo úsilie Mesta 
deklarované v tejto Zmluve môžu byť realizované len: 
4.8.1. za podmienky skutočnej realizácie Investície podľa podmienok uvedených v 

tejto Zmluve a 
4.8.2. v rozsahu a spôsobom, ktoré umožňujú platné a účinné právne predpisy 

Slovenskej republiky a Európskej únie. 
4.9. V prípade, ak sa Investor rozhodne nepokračovať v realizácii Investície podľa tejto 

Zmluvy a/alebo nesplní ktorýkoľvek zo záväzkov uvedených v ustanovení 4.5. tejto 
Zmluvy a taký záväzok nesplní ani v primeranej dodatočnej lehota, ktorú Mesto Investorovi 
poskytne, je Mesto oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v súlade s ustanovením 5.3. 
Zmluvy. 

 
 
5. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 
 
5.1. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou možno ukončiť:  

5.1.1. dohodou zmluvných strán podľa ustanovenia 5.2. Zmluvy, 
5.1.2. odstúpením zo strany Mesta podľa ustanovenia 5.3. Zmluvy, 
5.1.3. odstúpením ktoroukoľvek zo zmluvných strán v prípadoch ustanovených 

platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
5.2. 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. 

5.3. Mesto je oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Investor nebude riadne a 
včas pokračovať v realizácii Investície podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve 
a/alebo nesplní ktorýkoľvek zo záväzkov uvedených v ustanovení 4.5. tejto Zmluvy 
a taký záväzok nesplní ani v primeranej dodatočnej lehota, ktorú Mesto Investorovi 
poskytne.  
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5.4. 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. 

5.5. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú povinnosti ktorejkoľvek zo zmluvných strán 
nahradiť škody vzniknuté do okamihu odstúpenia od Zmluvy a povinnosti dohodnuté 
pre prípad porušenia povinností zo Zmluvy.  

 
 
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
7.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

Táto Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle Mesta. 

7.2. Právne vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich Zmluva výslovne 
neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

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

7.4. Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých Investor obdrží po podpise 
Zmluvy obomi zmluvnými stranami 2 (dva) rovnopisy a Mesto obdrží 1 (jeden) 
rovnopis. 

7.5. 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 a ostatných platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu 
Zmluvy. 

7.6. 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 ...................... 
 
 
Mesto Sereď:      Lidl Slovenská republika, v.o.s.:  
 
 
podpis : ..................................................  podpis : .................................................. 
meno : Ing. Martin Tomčányi,  primátor  meno : (...), konateľ   
    Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o. 
 
 

podpis : .................................................. 
    meno : (...), konateľ  
        Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.   
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Príloha č. 3  
k Zmluve o budúcej zmluve o realizácii investície 

 
Situačná mapa Priemyselnej zóny s vyznačenými Pozemkami 
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