
 

1  

ZMLUVA 
O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA 

(ďalej len „zmluva“) 
uzatvorená v súlade s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 
  

 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 
 

             Postupca: 

            Názov:       Obec Jarok  
             Sídlo:          Hlavná ulica 283/176, 951 48 Jarok 
             IČO:            00308056    
             Telefón:      037/65 87 162     
             e-mail:       sekretariat@jarok.sk 
             v jej mene starosta obce Stanislav Sťahel   

 

(ďalej len „postupca“) 

a 

Postupníci: 

Meno a priezvisko:   Pavol Bojkovský, rod. Bojkovský     
Rodné číslo:    690907/ 6416   
Dát. nar.:    07. 09. 1969   
Trvale bytom:    Kamenná 95, Nitra, Slovenská republika 
Štátna príslušnosť:  SR      
Stav:                         ženatý 
 
a manželka 
Meno a priezvisko:   Beata Bojkovská Tekeliová, rod. Tekeliová     
Rodné číslo:    675105/ 6862   
Dát. nar.:    05. 01. 1967   
Trvale bytom:    Jurkovičova 23, Nitra, Slovenská republika 
Štátna príslušnosť:  SR      
Stav:                           vydatá 

 

(ďalej len „postupníci“ a spolu s postupcom aj len ako „zmluvné strany“). 
 

 
2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

2.1 Postupca je stavebníkom stavby s názvom „Poľovnícky dom.“ (ďalej len „stavba“) v 
súlade so stavebným povolením Č.j.: 00239/2/2019-94/2019-02-Pm, ktoré vydala Obec 
Nitrianske Hrnčiarovce ako príslušný stavebný úrad dňa 18. 03. 2019 a ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 15. 04. 2019 (ďalej len „stavebné povolenie“). Kópia stavebného 
povolenia tvorí prílohu tejto zmluvy. 
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2.2 V zmysle stavebného povolenia má postupca ako stavebník v rámci stavby realizovať 

nasledujúce stavebné objekty: 
 
SO 01 Poľovnícky dom 
SO 02 Vodovodná prípojka 
SO 03 Kanalizačná prípojka 
 

2.3 Prerokovanie zámeru výstavby Poľovného domu postupníkmi sa uskutočnilo na 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 24. 01. 2019.  
 

3. PREDMET ZMLUVY 
 

3.1. Postupca postupuje touto zmluvou na postupníkov všetky práva a povinnosti vyplývajúce 
pre postupcu ako stavebníka zo stavebného povolenia za účelom umožnenia realizácie 
stavby postupníkmi ako stavebníkmi namiesto postupcu za podmienok ďalej uvedených 
v tejto zmluve, vrátane všetkých práv k dokumentácii súvisiacej s vydaným stavebným 
povolením, zahŕňajúc právo na jej použite na výstavbu stavby, vyhotovovanie jej ďalších 
kópií, zmien a úprav (ďalej aj ako „postupované práva a povinnosti“). 

3.2. Postupníci týmto od postupcu preberajú všetky postupované práva a povinnosti a budú 
ďalej vystupovať v postupovaných právach a povinnostiach ako právny nástupca postupcu 
a zrealizujú výstavbu stavby na vlastné náklady. 
 

 
4. PRÁVA K POZEMKOM 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že úprava práv k pozemkom dotknutým realizáciou stavby  
bude predmetom osobitnej zmluvy. 

 
5. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

5.1 Postupca sa zaväzuje, že na požiadanie postupníkov poskytne bez zbytočného odkladu 
všetku projektovú dokumentáciu súvisiacu so stavebným povolením, ako aj akékoľvek 
ďalšie doklady a dokumenty týkajúce sa postupovaných práv a povinností, pokiaľ tieto 
nebudú postupníkom odovzdané pri podpise tejto zmluvy. 

5.2 Postupca sa zaväzuje, že vykoná akékoľvek ďalšie úkony potrebné na to, aby príslušný 
stavebný úrad považoval v rámci stavby v zmysle stavebného povolenia za stavebníka 
postupníkov a ak to bude potrebné aj na rozhodnutie príslušného stavebného úradu o 
zmene stavebného povolenia  v tomto rozsahu. 

5.3 Postupca sa zaväzuje, že ak sa po uzavretí tejto zmluvy zistí potreba získania súhlasov 
akejkoľvek tretej osoby, orgánu alebo inštitúcie potrebného na platné a účinné 
postúpenie ktoréhokoľvek z postupovaných práv a povinností, postupca tieto 
bezodkladne zaobstará a predloží postupníkom. 

 
6. FINANČNÉ VYROVNANIE 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že postupca postupuje postupované práva a povinnosti na 
postupníkov bezodplatne. 

 
7. VYHLÁSENIA A ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH  STRÁN 

 

7.1 Postupca vyhlasuje a potvrdzuje postupníkom, že je plne oprávnený postúpiť všetky 
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postupované práva a povinnosti na postupníkov za účelom ich využitia na realizáciu stavby. 
7.2 Postupca vyhlasuje a potvrdzuje postupníkom, že okrem povinností výslovne uvedených v 

stavebnom povolení, alebo vyplývajúcich z dokumentácie súvisiacej so stavebným 
povolením alebo zo zmlúv uvedených v článku 4 tejto zmluvy a tých, ktoré pre 
postupníkov vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
neexistujú žiadne iné povinnosti, ktoré by uzavretím tejto zmluvy prechádzali na 
postupníkov. 

7.3 Postupca vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy neexistujú žiadne neuhradené peňažné 
záväzky, ktoré vznikli postupcovi v súvislosti s činnosťami predchádzajúcimi vydaniu 
stavebného povolenia (ďalej len „záväzky“). Postupca sa zároveň zaväzuje, že v prípade, ak 
by takéto záväzky existovali, postupca zodpovedá za ne v plnom rozsahu.  

7.4 Postupníci sa zaväzujú, že poskytnú postupcovi všetku potrebnú  súčinnosť na splnenie 
predmetu a účelu tejto zmluvy. 

 
8. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupcom na www.jarok.sk (ďalej len „deň 
účinnosti“).  

 
9. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

9.1 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

9.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 
zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

9.3 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami po 2 (dva) rovnopisy. 

9.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili 
na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpisujú. 

 
 

V Jarku dňa 30. 04. 2019 
 
 

Postupca:                                                                       Postupníci: 
 
 
 
 
....................................................                                   .................................................... 
            Stanislav Sťahel                                                         Pavol Bojkovský 
              starosta obce 
 
                                     .................................................... 
                                                                                          Beata Bojkovská Tekeliová 
 
 

Príloha : Kópia stavebného povolenia Č.j.: 00239/2/2019-94/2019-02-Pm 



OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE
Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Č. j.: 002391212019-9412019-02-Pm Nitrianske Hrnčiarovce dň- ;.03.2019‚
STAVEBNÝ ÚRAD

Obec I:J~‘ ‘~hť.S~
toto rozhodny~e 4~ právopl~tné
dňntn ~
flp(Ufl~ ~ „h,,),;.x‘.‘ .k.t
zodp. pracovnĚk‘

Vec: Stavebné povolenie na novostavbu v spo jenom územnom a stavebnom konaní

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Nitrianske Hrnčjarovce, ako príslušný stavebný úrad podľa ~ 119 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zákon), pre stavebnú činnosť Obce Jarok v súlade s ustanovením ~ 37, ~ 62 a ~ 63
stavebného zákona prejednal žiadosť stavebníka Obec Jarok, so sídlom Hlavná 2831176,
Jarok zo dňa 11.02.20190 stavebné povolenie na stavbu - novostavbu:

„Porovnícky dom“.

Nakoľko ide ojednoduchú stavbu vzmysle ~ 139b ods.1, písm. a) stavebného zákona, bob
podfa ~ 39a ods.4 stavebného zákona spojené územné a stavebné konanie a po preskúmaní
žiadosti bob rozhodnuté takto:
stavba - novostavba

Porovnícky dom

v rozsahu stavby:
SO 01- PoFovnícky dom - je riešený ako samostatne stojaci, nepodpivničený, jednopodlažný

objekt, o pódorysnom rozmere 10,50 x 12,50 m, bude obsahovaťzádverie, spoboČenskú
miestnosť, kuchyňu, sklad, WC, prekrytú terasu, inštalácie ZT, EL, bleskozvod, kúrenie
na tuhé palivo;

SO 02- Vodovodná prípojka
SO 03- Kanalizačná prípojka

na pozemku parc. č. 100811 kat. územíe: Jarok;
— vo vlastníctve stavebníka na základe LV Č. 1;

účel stavby: nebytová stavba — sídlo PoVovníckej spoloČnosti Jarok;
charakter stavby: trvalá stavba.

— s termínom začatia: Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia;
— s terminom dokončenia: do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného

povolenia;

- sa stavebníkovi Obec Jarok, so sídbom Hlavná 283/176, Jarok podľa ~ 39 a ~ 66
stavebného zákona

p ov o ľ Ui t
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V.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku parc.č. 1008/1, kat. ůzemie Jarok, podia zakreslenia

v situačnom pláne v mierke 1:400, vytýčenie stavby bude podľa situácie umiestnenia stavby,
ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie.

la. osadenie stavby Od hraníc susedných pozemkov:
— vo vzdialenosti 5,00 m od hranice pozemku parc.č. 472/2;
—vo vzdialenosti 32,00 mod hranice pozemku parc.č. 1008/12;

lb. osadenie stavby od stavieb na susedných pozemkoch:
— susedné pozemky sú v mieste stavby toho času nezastavané;

lc. max. výška stavby (hrebeň strechy) bude + 5,10 m úd +- 0, 000;
Id. napojenie stavby na inžinierske siete:

— napojenie na vodu a kanalizáciu bude na verejné inžinierske siete.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je

neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3. Spásob uskutočnenia stavby:
— zhotoviteľom: Ľuboš Bradáč, BQBSTAV, Brehy 488/3, Jarok.

4. Fri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osáb na stavenisku.

5. Fri stavbe budú dodržané ustanovenia 5 48 - 5 52 stavebného zákona, ktoré upravujú
všeobecné požiadavky na uskutočňovanie stavieb, ako aj príslušné technické normy.

6. PodIa 5 75a ods.1 stavebného zákona, stavebný úrad upúšťa úd vytýčenia stavby orgánmi
na to oprávnenými. Za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby podIa 5 75a ods.2
stavebného zákona zodpovedá stavebník.

7. Stavba nesmie byť začatá skör, ako stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť (5 52
zákona č.71/1 967 Zb.). Stavebník predloží stavebné povolenie k vyznačeniu právoplatnosti.

8. Stavebník je povinný pred začat[m stavby umiestniť štitok „Stavba povolená“ na viditeľnom
mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam do kolaudácie stavby.
Upozorňujeme stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

9. Stavebník, oprávnená osoba, či organizácia uskutočňujúca stavbu sú povinní umožniť
orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko
a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
Dalej sú povinní bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozuiú
jej bezpečnosť, životy či zdravie osáb.
Na stavbe musí byť k dispozícii overená dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa
realizovanej stavby.
Na stavbe musí byť vedený stavebný denník podľa 5 46d stavebného zákona.

10. Toto stavebné povolenie stráca právoplatnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

11. Stavebník je povinný pri výstavbe dodržať všetky STN, vzťahujúce sa na realizované
práce, konštrukcie a technické zariadenia. Výstavbu je potrebné zabezpečiť tak, aby
nedochádzalo k ohrozeniu a nadmernému obt‘ažovaniu okolia stavby, k znočísťovaniu
komunikácií, ovzdušia a vád, nesmie dájsť k porušeniu podmienok ochranných pásiem.
Stavby, verejné priestranstvá, komunikácie a zeleň, ktoré sú v dosahu účinkov zariadenia
staveniska sa musia počas uskutočňovania stavby bezpečne ochrániť.

12. Stavebník oznámi stavebnému úradu dokončenie stavby v uvedenom termíne a požiada
o vydanie kolaudačného rozhodnutia (5 79 stavebného zákona).

13. Skladovať stavebný materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje.
14. Pri výstavbe zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešaniu stavebného odpadu s odpadmi

kategórie „nebezpečný« (napr. obaly z farieb, tmelov, ...) a s komunálnym odpadmi (riešiť
pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby).

15. Prod zahájením výkopových prác stavebník je povinný prizvať správcov v š e t ký ch
podzemných vedení a prevádzkovateFov telekomunikačných zariadení k ich vytýčeniu
a v ich blízkosti pracovať podľa ich pokynov.
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16. Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, obce a správcov inžinierskych sletí:
16.1. KPÚ Nitra zo dňa 05.02.2019 Č. KPUNR-201915525-219289/NIK:

— Krajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tornu, že nie je možné vylúčiť narušenie
doposial‘ nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, požaduje ohlásenie
reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej
s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.

— Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby.
Stavebník je povinný vytvoriť všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky.
Ak počas obhliadky dójde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov, Krajský
pamiatkový úrad Nitra určí do troch dní podmienky vykonania záchranného
archeologického výskumu na území stavby.

— V prípade zistenia archeologického náleziska alebo nálezov mimo vyššie uvedenej
obhliadky, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia 5
40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámř nález najneskér na druhý pracovný deň
Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky
Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spósobilou osobou,
najmenej však tn pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca
povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho
proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález móže
vyzdvihnúť a premiestniť z póvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená
osoba rnetódami archeologického výskumu.

— PodIa 5 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k nálezu nedošlo počas
pamiatkového výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu
výdavkov súvisiacich s ohlásením a s ochranou nálezu podľa 5 40 ods. 2 a 3
pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne
nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určuje
znaleckým posudkom.

— Podľa 5 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť Po uplynutí
troch rokov odo dňa vydania, ak nedójde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

17. Ostatné podmienky:
a — zahájenie výkopových prác je potrebné nahlásiť na Archeologický ústav SAV,
Akademická 2, Nitra,
b — stavebník najmenej s dvojtýždňovým predstihom oznámi začiatok zemných prác
KI-‘U v Nitre,
c — podľa 5 40 ods. 2, 3 pamiatkového zákona 5127 stavebného zákona ak
v priebehu výkopových prác dójde k odkrytiu nepredvídaného nálezu, nálezca to ohlási
KPÚ v Nitre, najneskór na druhý pracovný deň po jeho nájdení a musí nález ponechať
bez zmeny,
d — stavebník vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie obhliadky.

18. Stavebník je povinný odviesť dažďové vody v rámci vlastného pozemku tak, aby
neovplyvňovali susedné pozemky, miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo.

19. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- účastníci konania nevzniesli v uskutočnenom konaní žiadne námietky ani pripomienky.

Odóvodnenie

Stavebník Obec Jarok, so sídlom Hlavná 283/176, Jarok podal dňa 11.02.2019 žiadosť o
stavebné povolenie na stavbu - novostavbu: „Poľovnícky dom«.
Oznámením zo dňa 13.02.2019 pod čj. 00239/2/2019-94/2019-02-Pm Obec Nitrianske
Hrnčiarovce spojila podľa 5 39a ods. 4 stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so
stavebným konaním. Zároveň oznámila začatie stavebného konania v spojenom územnom
a stavebnom konaní známym účastníkom konania a nakoľko sú stavebnému úradu známe
pomery staveniska, upustil v zmysle 5 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania, pričom stanovil lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie námietok
a pripomienok účastníkov konania.
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Dotknuté orgány boli upozornené, že podľa ~ 61 ods. 6 stavebného zákona svoje stanovisko sú
povinné oznámiť v rovnakej alebo predlženej lehote, ako účastníci konania, ak svoje stanovisko
neoznámia, má sa zato, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Stavebný úrad — Obec Nitrianske Hrnčiarovce v uskutočnenom spojenom územnom
a stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hl‘adísk uvedených v
~ 37, ~ 62 a ~ 63 stavebného zákona a zistil, že umiestnením a uskutočnenim stavby nie sú
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia spÍňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
Dokumentácia stavby je vypracovaná odborne spásobilým projektantom v zmysle ustanovení
zákona č.136í1995 Z.z.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil důvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
V spojenom územnom a stavebnom konaní účastníci konania neuplatnili pripomienky
a námietky.

K žiadosti o povolenie stavby boli doložené nasledovné doklady, vyjadrenia a stanoviská:
- 2x projektová dokumentácia stavby
- kópia katastrálnej mapy + list vlastníctva č. 1
- vyjadrenie Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING, Nitra zo dňa 07.02.2019
- závazně stanovisko KPÚ Nitra Č. KPUNR-2019/5525-2/9289/NlK zo dňa 05.02.2019

Pripomienky a podmienky dotknutých orgánov týkajúce sa stavebného konania bob vzájomne
zosúladené a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil důvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, z toho
důvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto stavebného povolenia.

Poučenie

Podľa ~ 53 a nasl. zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vznení
neskoršich predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní, odo
dňa doruČenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec- Obecný úrad Nitrianske
Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatel‘né správnym súdom
podra ustanovení Správneho súdneho poriadku.

PhDr. Katarin2l4agyová

o B E starostka obce Nitrianske Hrnčiarovce
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Príloha pre stavebníka: - overená PD stavby (po nadobudnutí právoplatnosti SP)
- štítok „Stavba povolená,,

Doručí sa účastníkom konania:
1. Obec Jarok, p. starosta ?Qj~‘~ IA. ~b
2.\ SyP šp., Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, Nitra

C34 Andrej Kukla, Hlavná ul. 809/228 C, Jarok
Anna Regecová, Pod cintorínom 565/1 3, Jarok

(~/ Ing. Matúš Gála, Záhumenice 639/32, Jarok
• 6. Ing. arch. Jozef Klbik, Hostie 244
ci. Ľuboš Bradáč, BOBSTAV, Brehy 488/3, Jarok
Doručí sa:
8. Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING, Podhájska 23, Nitra
9. OU Nitra, odb. starostlivosti o ZR, Stefánikova 69, Nitra
10. OR HaZZ, Dolnočermánska 54, Nitra
11. Obec Nitrianske Hrnčiarovce — pre spis
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