Zmluva o postúpení investičných práv a povinností uzavretá podľa
§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
I.
Zmluvné strany
Postupujúci:

Žilina Invest, s.r.o.
Námestie obetí komunizmu č. 1
011 31 Žilina

V zastúpení:

Ing. Vladimír Lišák

IČO:

36 416 754

Preberajúci:

Obec Nededza
Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

V zastúpení:

PhDr. Peter Vajda, starosta

IČO:

00321516

DIČ:

2020677582

II.
Úvodné ustanovenia
1. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline vydal dňa 04.10.2005 pod. č.:
A/2005/02143/ObÚŽP/Kad rozhodnutie o povolení na stavbu „Nededza – rekonštrukcia
potoka Kotrčiná“ pre investora Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31
Žilina postupujúceho podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PROMT s.r.o.
- Ing. S. Valčo, Robotnícka 1A, Martin.
2. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov postupujúceho na realizáciu stavby:
„Nededza – rekonštrukcia potoka Kotrčiná“, zabezpečí jej realizáciu podľa spracovaného
projektu nový investor – Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza.

Ill.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich z uvedeného
rozhodnutia č.: A/2005/02143/ObÚŽP/Kad na stavbu: „Nededza – rekonštrukcia potoka
Kotrčiná“. Touto zmluvou postupujúci práva a povinnosti vzťahujúce sa k tejto stavbe postupuje
preberajúcemu a preberajúci práva a povinnosti preberá.
lV.
Projektová dokumentácia a doklady
1. Postupujúci odovzdá preberajúcemu písomnosti súvisiace s touto stavbou.

1

V.
Ostatné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho dve sú určené pre postupujúceho a
dve pre preberajúceho. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúcu do kategórie povinná osoba v súlade s § 2
podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy Zmluva nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim pod dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom
registri zmlúv podľa § 47 a Zák.. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 40/1964 Zb.,
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Povinná osoba predloží našej spoločnosti písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy
alebo informácie o uzatvorení zmluvy v termíne do 32 pracovných dní od jej zverejnenia s
dátumom jej zverejnenia.

V Žiline dňa 09.01.2014

––––––––––––––––––––––Ing. Vladimír Lišák

V Nededzi dňa 09.01.2014

––––––––––––––––––––––––PhDr. Peter Vjada
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