
Zmluva

o prevode práv a povinností vyplývajúcich z územného rozhodnutia 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods.2 Obz.

medzi zmluvnými stranami:

1. Prevodca:

Mesto Stará Turá

SNP ½

PSČ: 916 01 Stará Turá

IČO: 312 002

Číslo účtu: IBAN SK 6702000000000020622202

Zastúpené: Ing. Annou Halinárovou, primátorkou mesta

(ďalej len prevodca)

a

2. Nadobúdateľ: 

PreVaK, s. r. o. 

Púchovská 8

PSČ: 831 06 Bratislava

Zastúpené:  Mgr. Škriečka Peter, konateľ spoločnosti

IČO: 35 915 749

DIČ: 2021937104, IČ DPH: SK2021937104,

Spoločnosť registrovaná na OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka 34431/B

(ďalej len nadobúdateľ)

I.

Predmet zmluvy

1) Mesto Stará Turá ako stavebník má vydané územné rozhodnutie č. H – H/2002/01712-

FV1/V10-HM2 na stavbu „Stará Turá, Trávniky – vodovod“



2) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností jej účastníkov týkajúcich sa prevodu 

práv a povinností prevodcu ako stavebníka podľa príslušných právnych predpisov, ktoré mu 

vyplývajú z územného rozhodnutia č. H – H/2002/01712-FV1/V10-HM2.

3) Prevodca odplatne prevádza na nadobúdateľa všetky práva a povinnosti stavebníka 

vyplývajúce z vydaného územného rozhodnutia č. H – H/2002/01712-FV1/V10-HM2, a to za 

podmienok uvedených v tejto zmluve. Nadobúdateľ vstupuje do postavenia stavebníka podľa 

citovaného územného rozhodnutia za podmienok uvedených v tejto zmluve.

4) Po prevode práv a povinností z územného rozhodnutia nadobúdateľ zrealizuje stavbu 

„Stará Turá, Trávniky – vodovod“ vrátane jej kolaudácie na vlastné náklady a zodpovednosť.

II.

Zmluvné podmienky

1) Účastníci sa dohodli, že prevodca v súčinnosti s nadobúdateľom písomne oznámi prevod 

práv a povinností vyplývajúcich z územného rozhodnutia č. H – H/2002/01712-FV1/V10-

HM2 príslušnému stavebnému úradu.

2) Prevodca prehladuje, že prevodu práv a povinností podľa tejto zmluvy nebráni žiaden 

záväzok na strane prevodcu a tento prevod nezasahuje neoprávneným spôsobom do práv 

tretích osôb.

III.

Cena

1) Cena za prevod práv a povinností vyplývajúcich z územného rozhodnutia č. H –

H/2002/01712-FV1/V10-HM2 bola stanovená dohodou zmluvných a prevodca aj 

nadobúdateľ ju akceptujú.

2) Cena je 1,00 € a bude vyplatená nadobúdateľom na účet prevodcu do 14 odo dňa podpisu 

tejto zmluvy zmluvnými stranami.

IV.

Záverečné ustanovenia

1) Prevod práv a povinností vyplývajúcich z územného rozhodnutia č. H – H/2002/01712-

FV1/V10-HM2 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Stará Turá č.4-XXX/2017 

zo dňa 21.08.2017.

2) Táto zmluva je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta – prevodcu.

3) Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len s písomným súhlasom oboch účastníkov.

4) Na vzťahy medzi účastníkmi touto zmluvou neupravené sa použijú príslušné ustanovenia 

obchodného zákonníka.



5) Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že jej  obsah je im jasný, určitý a zrozumiteľný. Ďalej 

potvrdzujú, že ich vôľa pri uzavieraní tejto zmluvy bola slobodná a vážna, nie sú im známe 

žiadne prekážky, ktoré by bránili jej uzavretiu a zmluva nebola uzavretá v rozpore s dobrými 

mravmi.

6) Táto zmluva je vypracovaná v 5 rovnopisoch, z toho dva pre prevodcu, dva pre 

nadobúdateľa a jeden rovnopis je určený pre účely oznámenia zmeny stavebníka príslušnému 

stavebnému úradu.

7)  Zmluva bola zverejnená na webovej stránke mesta dňa ........................

V Starej Turej .............................2017

Prevodca:                                                                        Nadobúdateľ:

...................................................                               .................................................. 




