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Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 2014014 

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 2014014 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Obchodné meno: Sekostav, s.r.o. 

Sídlo:   Železničná 14, 903 01 Senec 

IČO:    31 447 325 

Štatutárny orgán: Ján Janko, konateľ spoločnosti 

 

(ďalej len „Investor“) 

 

a 

 

Názov:   Obec Hurbanova Ves 

Sídlo:   903 01 Hurbanova Ves 48 

IČO:    00 305 995 

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Petrák, CSc., starosta obce 

 

(ďalej len „Obec“) 

 

I. 

Preambula 

 

1. Investor má záujem postaviť a dať do 3 bytové jednotky v bytovom dome v Hurbanovej 

Vsi so súpisným číslom 63. 

2. Obec má záujem na priebežnom zabezpečení dostatočnej kapacity ČOV, ktorých 

budovanie potrebuje finančne zabezpečiť. 

3. Zmluvné strany vedené snahou o úpravu ich vzájomných vzťahov a zosúladenie ich 

záujmov, pri úplnom a vzájomnom konsenze o všetkých nižšie uvedených 

ustanoveniach uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov túto Zmluvu o vzájomnej spolupráci.  

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Obec a Investor sa podľa podmienok upravených v tejto zmluve dohodli na vzájomnej 

spolupráci pri zabezpečení rozvoja Obce, a to predovšetkým spolupodieľaním sa na 

zvýšení kapacity čistiarne odpadových vôd. 

 

III. 

Povinnosti zmluvných strán  

 

1. Investor poskytne Obci nenávratný príspevok vo výške 1600,00 EUR za každú novú 

jednotku, t.j. spolu 4800,00 EUR (slovom štyritisíc osemsto euro). 

2. Obec vytvorí kapacitné podmienky pre zabezpečenia čistenia odpadových vôd 

vyprodukovaných 3 novými bytmi v bytovom dome so súpisným číslom 63, ktorých 

staviteľom je Investor. 
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IV. 

Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do splnenia povinností zmluvných strán 

z nej vyplývajúcich. 

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Túto zmluvu je možné ukončiť iba dohodou zmluvných strán. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na ostatné v zmluve výslovne neupravené právne vzťahy sa použijú príslušné 

ustanovenia Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov. 

2. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo 

nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť 

a uplatniteľnosť zostávajúcej časti tejto zmluvy. 

3. Práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce budú platné aj pre právnych nástupcov 

zmluvných strán a následných vlastníkov bytov v bytovom dome v Hurbanovej Vsi so 

súpisným číslom 63.  

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jej podpise po jednom vyhotovení. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom jej zverejnenia na www.hurbanovaves.sk.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, prejavy ich vôle 

boli urobené určite a zrozumiteľne. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a 

na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

 

 

 

V Hurbanovej Vsi, dňa 23.12.2014 

 

 

 

 

 

 

________________________    __________________________ 

    Ing. Ľubomír Petrák, CSc.             Ján Janko 

      starosta obce       konateľ spoločnosti 

http://www.hurbanovaves.sk/

