
Zmluva o spolupráci 
Uzavretá podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka 

(ďalej len zmluva) 
 

 
Zmluvné strany: 

Účastník č. 1:  Obec Jarok 

Sídlo:   Hlavná ul. 283/176, 951 48 Jarok    

Zastúpený:  Stanislav Sťahel – starosta obce 

IČO:   00308056    

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko  

Č. účtu:   0850815003/5600   

IBAN:   SK82 5600 0000 0008 5081 5003    

BIC:   KOMASK2X 

Tel. č.:   037/6587 162    

(ďalej len ,,Účastník č.1‘‘) 

 

Účastník č. 2:  Ján Ďurin   

Trvale bytom:  Hasičská ulica 291/3, 951 48 Jarok    

Dátum narodenia:      

(ďalej len ,,Účastník č. 2‘‘) 

 

Účastník č. 3:  Miroslav Miretínsky   

Trvale bytom:  Hasičská ulica 389/4, 951 48 Jarok    

Dátum narodenia:   

(ďalej len ,,Účastník č. 3‘‘) 

 

Účastník č. 4:  Jiřina Roháčková  

Trvale bytom:  Hasičská ulica 880/6, 951 48 Jarok    

Dátum narodenia:   

(ďalej len ,,Účastník č. 4‘‘) 

 

Účastník č. 5:  Jozef Náhlovský  

Trvale bytom:  Pod kostolom 391/42, 951 48 Jarok    

Dátum narodenia:    

(ďalej len ,,Účastník č. 5‘‘) 

 



Účastník č. 6:  Mária Čičová  

Trvale bytom:  Pod cintorínom 565/13, 951 48 Jarok    

Dátum narodenia:    

(ďalej len ,,Účastník č. 6‘‘) 

 

Účastník č. 7:  Tomáš Zaujec 

Trvale bytom:  Pod kostolom 387/39, 951 48 Jarok    

Dátum narodenia:   

(ďalej len ,,Účastník č. 7‘‘) 

 

Účastník č. 8:  Ľuboš Bradáč  

Trvale bytom:  Brehy 488/3, 951 48 Jarok    

Dátum narodenia:    

(ďalej len ,,Účastník č. 8‘‘) 

 

Účastník č. 9:  Marek Gála  

Trvale bytom:  Pod cintorínom 604/18, 951 48 Jarok    

Dátum narodenia:    

(ďalej len ,,Účastník č. 9‘‘) 

 

 

I. 

Preambula 

1.1. Účastník č. 1 je podľa Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby – kanalizačnej prípojky, Č.j. 

573/2018-352-01-Žá zo dňa 01.06.2018 stavebníkom drobnej stavby: ,,Združená kanalizačná 

prípojka, Hasičská ulica – Gravitačná kanalizačná prípojka (ďalej len ,,stavba‘‘). 

1.2. Účastník č. 1 je vlastníkom projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu, ktorú vypracoval 

Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving, Podhájska 23, 949 01 Nitra. 

1.3. Účastník č. 2 až 9 súhlasí s výstavbou drobnej stavby Združená kanalizačná prípojka, Hasičská 

ulica, s realizáciou výstavby (špecifikovanej v článku II. bode 2.1. tejto zmluvy) k vyššie uvedenej 

stavbe, účastníkom č. 1. Z tohto dôvodu sa zmluvné strany podľa ustanovenia § 269, ods.2 

Obchodného zákonníka, v platnom znení, dohodli na uzatvorení tejto zmluvy . 

 

II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Účastník č. 2 až 9 súhlasí s realizáciou výstavby (časti diela) účastníkom č. 1: 



 

„Združená kanalizačná prípojka , Hasičská ulica – Gravitačná kanalizačná prípojka z rúr 

PVC DN 200 dĺžky 93,36 m“ 

2.2 Miestom realizácie diela je Hasičská ulica v obci Jarok, parc. č. 966, kat. územie Jarok. 

Kanalizačná prípojka bude prechádzať parcelami č. 471/1, 472/2 a 471/202, kat. územie Jarok. 

2.3. Účastník č. 1, je vlastníkom a stavebníkom  verejnej kanalizačnej siete a vodných stavieb 

v obci Jarok, zriadených za účelom odvádzania odpadových vôd a taktiež vlastníkom všetkej 

projektovej dokumentácie k takýmto stavbám. Účastník č. 1 bude tiež vlastníkom a stavebníkom 

i diela. 

2.4. Účastník č. 1 sa touto zmluvou zaväzuje k zrealizovaniu výstavby diela špecifikovaného v čl. 

II. bode 2.1. z časti finančných prostriedkov poskytnutých účastníkmi 2 až 9, nakoľko obec toho 

času nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami pre vybudovanie diela a zároveň toto 

dielo bude slúžiť výlučne účastníkom č. 2 až 9.  

III. 

Osobitné ustanovenia 

3.1. Účastník č. 2 až 9 sa zaväzuje poskytnúť účastníkovi č. 1 potrebnú súčinnosť na realizáciu 

tohto diela. 

3.2. Účastník č. 2 až 9 sa zaväzuje znášať náklady  vo výške 700 Eur potrebné  pre výstavbu tohto 

diela, pričom je povinný uhradiť uvedenú sumu v celosti najneskôr do 31.01.2019 na účet  

SK82 5600 0000 0008 5081 5003.  

3.3. Účastník č. 1 je oprávnený započať práce na diele až úplným uhradením finančných 

prostriedkov účastníkmi č. 2 až 9. V prípade, ak ktorýkoľvek účastník 2 až 9 neuhradí náklady v 

dohodnutej výške, má účastník č. 1 právo odstúpiť od zmluvy.  

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

4.1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že zmluvu je možno meniť a dopĺňať iba vo forme písomných 

dodatkov k tejto zmluve podpísaných oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo 

doplnenia sú neplatné. 

4.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v 

znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo z časti 

účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

Namiesto neúčinných ustanovení  sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo 

najviac približuje zmyslu a účely tejto zmluvy. 

4.3. Táto zmluva je vyhotovená v deviatich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jedno vyhotovenie zmluvy. 



4.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na 

§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

4.5. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne 

podpísaná. Účastníci výslovne prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne a 

slobodne, prejav ich vôle je vážny a doslovné obsahové znenie tejto zmluvy je s ním v súlade. 

 

V Jarku  dňa 18. 12. 2018     

 

 

 

........................................................................     

Za účastníka č. 1 – Stanislav Sťahel, starosta obce   

 

 

........................................................................    ........................................................................ 

Za účastníka č. 2      Za účastníka č. 3 

 

........................................................................     ........................................................................ 

Za účastníka č. 4                                            Za účastníka č. 5 

 

 

........................................................................     ........................................................................ 

Za účastníka č. 6                                            Za účastníka č. 7 

 

 

........................................................................     ........................................................................ 

Za účastníka č. 8                                           Za účastníka č. 9 

 

 

 

 


