
ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ ZO STAVEBNÉHO POVOLENIA 

 
uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

Občiansky zákonník medzi 
 
 

1. Postupca práv a povinností: 
 

Základná škola Komenského 2, Spišská Nová Ves 
Sídlo: Komenského ulica 2, 052 05 Spišská Nová Ves 
IČO: 35546085 
Zriaďovateľ: Mesto Spišská Nová Ves 
Zastúpený: RNDr. Peter Kresťanko – riaditeľ školy 
Kontakt : email : skola@zskomensn.sk 
 
a 
 
(ďalej len ako „ZŠ“) 

 
2. Nadobúdateľ práv a povinností: 

 
Inštitút hokejových štúdií 
Sídlo: Dubová 14/9, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO: 42 110 327 
Zapísaný: Register Občianskych združení vedený Min. vnútra SR pod č. 6768 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Zastúpený: Peter Žifčák – predseda združenia 
Kontakt : email:  

 mobil :  
 

(ďalej len ako „Investor“) 
 
 
Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli v súlade s ust. § 51 Občianskeho zákonníka na 
uzatvorení tejto Zmluvy o postúpení práv a povinností zo staveného povolenia (ďalej len 
„Zmluva“): 
 
 

I. 
Predmet Zmluvy 

 
1. ZŠ má práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo Stavebného povolenia č. 

1228/2012/Bg vydaného dňa 27.06.2012 Obcou Smižany, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 28.06.2012 a ktorým stavebný úrad Obec Smižany povolil stavbu: "Hokejového 
ihriska pri ZŠ Komenského, Spišská Nová Ves" na pozemku parc. č. KN 5807/1 v kat. 
území Spišská Nová Ves. 

 
2. ZŠ touto zmluvou postupuje Investorovi všetky práva a Investor preberá všetky záväzky 

vyplývajúce zo Stavebného povolenia uvedeného v čl. I., v bode 1 tejto Zmluvy, t. j. 
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postúpenie práv a prevzatie záväzkov sa týka stavebného objektu "Hokejové ihrisko pri 
ZŠ Komenského, Spišská Nová Ves", ako aj práv vyplývajúcich zo všetkých rozhodnutí, 
listín a dokumentov s nimi súvisiacich. Obe zmluvné strany s takýmto postúpením práva 
prevzatím záväzkov výslovne súhlasia. 

 
3. V súlade so znením bodov 1 a 2 tohto článku Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že 

súhlasia so zmenou stavebníka vo vzťahu k stavbe (stavebnému objektu), ktorej sa 
postúpenie práv a prevzatie záväzkov podľa tejto Zmluvy týka, z pôvodného stavebníka – 
ZŠ na nového stavebníka - Investora, čo zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú. 

 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s touto Zmluvou riadne oboznámili a sú im známe 

všetky práva, záväzky a povinnosti k stavebnému objektu uvedenom v stavebnom 
povolení špecifikovanom v čl. I bode 1 tejto Zmluvy a vyplývajúce zo všetkých 
rozhodnutí, listín a dokumentov s nimi súvisiacich. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľom, správcom a vlastníkom) predmetnej 

stavby (stavebného objektu), ktorej sa postúpenie práv a prevzatie záväzkov podľa tejto 
Zmluvy týka, bude Investor. Investor bude realizovať stavbu (stavebné objekty), ktorej sa 
postúpenie práva prevzatie záväzkov podľa tejto Zmluvy týka, vo vlastnom mene, na 
vlastný účet a na vlastné náklady. 

 
6. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu (stavebné objekty), ktorej sa 

postúpenie práv a prevzatie záväzkov podľa tejto zmluvy týka, podá Investor ako 
stavebník daného stavebného objektu. ZŠ sa týmto zaväzuje, že poskytne Investorovi 
bezodkladne všetku potrebnú súčinnosť na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre daný 
stavebný objekt pre Investora. V prípade, že ZŠ ani na výzvu Investora neposkytne vyššie 
uvedenú súčinnosť, bude povinný nahradiť Investorovi všetku škodu, ktorá mu v 
dôsledku porušenia tejto povinnosti vznikne. 

 
 

II. 
Cena predmetu Zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že prevod práv a povinností na základe tejto Zmluvy sa 

uskutoční bezodplatne. 
 
2. ZŠ spolu s uzatvorením tejto Zmluvy odovzdá Investorovi všetky písomné dokumenty 

týkajúce sa stavebného objektu uvedenom v stavebnom povolení, vrátane projektovej 
dokumentácie vypracovanej architektonickou kanceláriou ARCHING SNV, s.r.o., Maša 
781/18, Smižany - autorizovaná Ing. arch. Michalom Kuvikom (č. oprávnenia 0851 AA) 
a projektu technického riešenia ELEKTROČASŤ vypracovaného Ing. Rastislavom 
Kubovičom - autorizovaný Ing. Antonom Javorským (č. oprávnenia 5124 * Z* A2). 

 
 

III. 
Platnosť a účinnosť Zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do dňa právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia. 
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2. Zmluva je platná dňom podpisu zmluvnými stranami. 
 

3. Zmluva je uzatvorená v súlade s § 5 zák. č. 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe 
k informáciám a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Občianskeho zákonníka nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle ZŠ. 

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť zmluvy možno skončiť, pred vydaním 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia, len závažným porušením podmienok tejto 
Zmluvy ktoroukoľvek stranou výpoveďou s výpovednou dobou 10 dní od doručenia 
výpovede alebo dohodou zmluvných strán. 

 
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnou formou, 

po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami a to formou očíslovaných 
dodatkov, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

 
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom ZŠ obdrží tri vyhotovenia 

a Investor jedno vyhotovenie. 
 
3. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto dohode, budú sa riadiť 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 
znení. 

 
4. Prípadné spory medzi stranami tejto dohody budú riešené v súlade s právom 

Slovenskej republiky. Vecne a miestne príslušný súd pre rozhodovanie takýchto 
sporov je všeobecný súd v zmysle zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v 
platnom znení. 

 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa 24.07.2012 
 

Za ZŠ:  Za Investora: 
 
 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Peter Kresťanko Peter Žifčák 
riaditeľ školy predseda o. z.  


