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ZMLUVA  

O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ 
 

uzatvorená podľa § 51 zákona  č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  

v znení neskorších predpisov  
 

 

 

Zmluvné strany : 

 

 

Obec Horná Súča 

adresa obecného úradu  : 913 33 Horná Súča 233 

IČO    : 00 311 561 

DIČ    : 2021091479 

bankové spojenie : PRIMA banka, a.s. 

IBAN   : SK61 5600 0000 0073 8090 0001 

SWIFT   : KOMASK2X 

konajúca prostredníctvom: Ing. Juraj Ondračka, starosta obce 

 

(ďalej aj len ako „Zmluvná strana 1“) 

 

 

a 

 

 

E – RAN Development, s. r. o. 

so sídlom  : Astrová 2/A, 821 01 Bratislava 

IČO   : 46 292 977 

zapísaná v obchodnom registri Okresným súdom Bratislava I 

oddiel Sro, vložka číslo 104589/B 

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN  : SK58 0200 0000 0029 3353 9154 

SWIFT  : SUBASKBX 

konajúca prostredníctvom: Ing. Andrej Demjanovič, konateľ 

 

(ďalej aj len ako „Zmluvná strana 2“) 

 
 

Zmluvná strana 1 a Zmluvná strana 2  (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú po 

oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 51 ustanovenia zákona     

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, medzi sebou túto Zmluvu 

o úprave vzájomných práv a povinností (ďalej aj len ako „Zmluva“ alebo „táto Zmluva“):    
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.  V súvislosti s výstavbou Bytového domu so súpisným číslom 1409 a Bytového domu so súpisným 

číslom 1410 (ďalej aj len ako „Bytové domy“) v obci Horná Súča, katastrálne územie Horná Súča 

sa Zmluvné strany dohodli na úprave vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z existujúcich 

právnych vzťahov Zmluvných strán spôsobom uvedeným v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy. 

 

Článok II. 

Úprava vzájomných práv a povinností 

 

1. Zmluvné strany konštatujú, že súčasne s podpisom tejto Zmluvy uzatvárajú Kúpnu zmluvu zo dňa 

26.02.2020, kde Zmluvná strana 2 (v právnej pozícii Predávajúceho) sa zaväzuje previesť 

vlastnícke právo k Bytovým domom uvedeným v predošlom odseku tohto článku na Zmluvnú 

stranu 1 (ako Kupujúceho) a Zmluvná strana 1 (ako Kupujúci) sa zaväzuje Bytové domy prevziať 

a uhradiť zaň kúpnu cenu v zmysle ustanovení predmetnej Kúpnej zmluvy („Kúpna zmluva“). 

Presná špecifikácia predmetu kúpy je obsiahnutá v Článku II. Kúpnej zmluvy v spojitosti 

s Článkom I. Kúpnej zmluvy. 

 

2. Zmluvné strany konštatujú, že súčasne s podpisom tejto Zmluvy uzatvárajú Nájomnú zmluvu 

nehnuteľností zo dňa 26.02.2020, kde Zmluvná strana 1 (v právnej pozícii Nájomcu) a Zmluvná 

strana 2 (v právnej pozícii  Prenajímateľa) sa dohodli, že Zmluvná strana 2 (ako Prenajímateľ) 

prenecháva Zmluvnej strane 1 (ako Nájomcovi) do užívania Bytové domy a Zmluvná strana 1 

(ako Nájomca) sa zaväzuje platiť Zmluvnej strane 2 (ako Prenajímateľovi) za toto užívanie 

nájomné v zmysle ustanovení Nájomnej zmluvy („Nájomná zmluva“). Presná špecifikácia 

predmetu nájmu je obsiahnutá v Článku I. Nájomnej zmluvy. 

 

3. V súlade s ustanoveniami Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 147/2017 uzatvorenej medzi 

Zmluvnou stranou 1 (v právnej pozícii Budúci kupujúci) a Zmluvnou stranou 2 (v právnej pozícii 

Budúci predávajúci) zo dňa 26.01.2017, v zmysle modifikácie Dodatkom č. 1 zo dňa 31.05.2018 

a Dodatkom č. 2 zo dňa 11.12.2019 k predmetnej Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 147/2017, 

zmluvné strany zhodne konštatujú skutočnosti uvedené v nasledujúcich bodoch tejto Zmluvy 

a upravujú svoje vzájomné práva a povinností. 

 

4. Zmluvná strana 2 zabezpečila vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na Bytové domy 

(kolaudačné rozhodnutie č. OCÚHS-S2020/00116-002 vydané Obcou Horná Súča ako miestne 

príslušným stavebným úradom dňa 31.01.2020, právoplatné dňa 31.01.2020, ktorým bolo 

povolené užívanie stavby „Bytové domy Horná Súča“ časť: SO 101 Bytový dom, SO 102 Bytový 

dom, teda Bytové domy 1 a 2).  

 

5. V súlade s odsekom 1 písmenom a) Dodatku č. 2 zo dňa 11.12.2019 k Zmluve o budúcej kúpnej 

zmluve č. 147/2017 zo dňa 26.01.2017 („Dodatok č. 2“) zmluvné strany výslovne konštatujú, že 

došlo k splneniu povinnosti Zmluvnej strany 2 uvedenej v odseku 1 písmena a) Dodatku č. 2, na 

základe čoho Zmluvná strana 1 odpúšťa Zmluvnej strane 2 v zmysle v odseku 1 písmena c) 

Dodatku č. 2, všetky sankcie (najmä zmluvné pokuty) vyplývajúce zo Zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve č. 147/2017 zo dňa 26.01.2017, na ktoré vznikol Zmluvnej strane 1 voči Zmluvnej strane 

2 nárok a Zmluvná strana 2 toto odpustenie prijíma.   
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6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nedôjde k poskytnutiu Podpory alebo Dotácie, a to 

ani na základe žiadosti podanej v roku 2021, a teda nedôjde ku splneniu Kúpnej zmluvy,  Zmluvná 

strana 1 (sama alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú Zmluvná strana 1 zriadi) sa zaväzuje 

odkúpiť Bytové domy bez prostriedkov z Podpory či Dotácie, a to najneskôr do 3 (troch) mesiacov 

odo dňa, kedy bude Zmluvnej strane 1 oznámené, že jej ani na základe žiadosti podanej v roku 

2021 nebude udelená Podpora ani Dotácia na kúpu Bytových domov. V takom prípade sa obe 

Zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť v lehote podľa predchádzajúcej vety kúpnu zmluvu (ďalej aj 

len ako „Budúca kúpna zmluva“), ktorej znenie tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a ktorej 

predmetom bude prevod Bytových domov z výlučného vlastníctva Zmluvnej strany 2 do 

výlučného vlastníctva Zmluvnej strany 1, za kúpnu cenu vo výške 594.166,66 € bez DPH, teda 

713.000,- € s DPH.  

 

7. Podpora sa pre účely tejto Zmluvy rozumie peňažná podpora zo strany ŠFRB v zmysle podmienok 

zákona o ŠFRB Zmluvnej strane 1 ako žiadateľovi na účely kúpy Bytových domov, 

prostredníctvom ktorej má Zmluvná strana 1 záujem čiastočne financovať nadobudnutie Bytových 

domov.   

 

8. Dotácia je na účely tejto Zmluvy peňažná dotácia na rozvoj bývania zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Zmluvnej strane 1 ako 

žiadateľovi na účely kúpy Bytových domov, prostredníctvom ktorej má Zmluvná strana 1 záujem 

čiastočne financovať nadobudnutie Bytových domov. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

Rovnopisy 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých si po ich podpise jeden ponechá Zmluvná 

strana 1 a jeden Zmluvná strana 2. 

 

Zmeny Zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných 

dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 

zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú 

vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom 

viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. 

 

Zrušenie Zmluvy  

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.  

 

Doručovanie 

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „Oznámenia“) 

týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: 

osobne, doporučeným listom s doručenkou alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné 

údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného 

listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo 

iným spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných 

údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky 

odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto 

Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa 
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za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú 

známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo 

verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), 

súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu 

mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, 

ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných 

strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, 

považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená 

najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom: 

• potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa 

doručuje osobne, alebo 

• potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa 

doručuje kuriérom, alebo 

• potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa 

doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou. 

 

Zánik Zmluvy  

Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných 

ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými 

stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú 

trvať aj po ukončení Zmluvy. 

 

Započítanie 

Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú 

ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je 

možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán. 

 

Zodpovednosť za škodu 

V prípade porušenia povinností uvedených v tejto Zmluve má dotknutá zmluvná strana právo 

požadovať od zmluvnej strany, ktorá škodu spôsobila, náhradu skutočne spôsobenej škody v celom 

rozsahu. 

 

Platnosť a účinnosť 

Zmluva je platná dňom jej uzatvorenia, t. j. jej podpisom všetkými Zmluvnými stranami a účinná 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvná strana 1 vyhlasuje, že uzatvorenie tejto Zmluvy 

bolo prerokované a schválené na obecnom zastupiteľstve Zmluvnej strany 1 uznesením č. 5/02/2020-

OZ. 

 

Vyhlásenia Zmluvných strán  

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité 

a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo 

za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

Súčasti Zmluvy  

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:  

Príloha č. 1 – Kúpna zmluva 
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[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane Zmluvy] 

 

V Trenčíne, dňa 26.02.2020 V Trenčíne, dňa 26.02.2020 

 

Zmluvná strana 1: 

 

Zmluvná strana 2: 

 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

____________________________________ 

Ing. Juraj Ondračka 

starosta 

Obec horná Súča 

 

Ing. Andrej Demjanovič 

konateľ 

E – RAN Development, s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


