
ZMLUVA  č.       /2021/6351 
o postúpení práv a povinností vyplývajúcich z Rozho dnutia o umiestnení stavby na 

stavbu  „I/68 Červenica pri Sabinove, odvodnenie“   
a o pristúpení k týmto právam a povinnostiam 

uzavretá pod ľa  ustanovenia § 51 Ob čianskeho zákonníka v spojení s ustanovením  
§ 70 Stavebného zákona 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

Postupujúci:   Obec Červenica pri Sabinove, Červenica pri Sabinove č. 122     
                                 082 56 p. Pečovská Nová Ves 
                                 Zast.: Ing. Pavol Spodník - starosta obce: 
    Osoba oprávnená na uzavieranie zmlúv: Ing. Pavol Spodník 
    IČO: 00326925   
    DIČ: 2020711418    
    IČ DPH:    
                   Právna forma: samospráva  
    Bankové spojenie/IBAN:  SK08 0200 0000 0000 2182 2572   
 

(ďalej len „postupujúci“ v príslušnom tvare)    
a 

Pristupujúci: SR - Slovenská správa ciest, Mileti čova č. 19, 826 19  Bratislava 
                         zast.: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ SSC  
                     IČO : 00 33 28 
   Investi čná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice 
                   osoba oprávnená na uzatváranie zmlúv : Ing. Roman Šplíchal, námestník ÚIV,  
                                                                                           poverený ri adením IVSC Košice  
                  bank. spojenie : Štátna pokladnica 
                  č. účtu : 7000135433/8180 Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest – VÚ ŠR SSC 
   (ďalej len „pristupujúci“ v příslušném tvare) 
  
 

I. 
 

(1) Postupujúci je stavebníkom stavby „I/68 Červenica pri Sabinove, odvodnenie “ , a to piatich stavebných 
objektov v nasledujúcom zložení:  
 

101-00    Rekonštrukcia cesty I/68 
102-00    Chodník pre peších 
301-00    Preložka oplotenia 
501-00    Cestná_kanalizacia 
501-00.1 NN prípojka k prečerpávacej stanici 
 
(2) Na stavebné objekty vymedzené v bode (1) čl. I. tejto zmluvy postupujúci ako stavebník disponuje 

nasledujúcimi rozhodnutiami a povoleniami :  
• rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 99/2021-34/Mp-03,  vydané obcou Pečovská Nová Ves, zo dňa 

27.5.2021  
 

(3)   Pristupujúci sa stane investorom a stavebníkom líniovej stavby „I/68 Červenica pri Sabinove, odvodnenie“. 
a to piatich stavebných objektov v nasledujúcom zložení:  

 

101-00    Rekonštrukcia cesty I/68 
102-00    Chodník pre peších 
301-00    Preložka oplotenia 
501-00    Cestná_kanalizacia 
501-00.1 NN prípojka k prečerpávacej stanici 

 

 
 

II. 
 
(1) Predmetom tejto zmluvy je postúpene práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnutia o miestnení stavby, 

vymedzených v bode (2) čl. I. tejto zmluvy na stavebné objekty vymedzené v bode (3) čl. I. tejto zmluvy zo 
strany postupujúceho a pristúpenie k týmto právam a povinnostiam zo strany pristupujúceho.  



(2) Zmluvné strany sa dohodli, že dňom účinnosti tejto zmluvy pristupujúci sa stáva právnym nástupcom 
postupujúceho ako stavebníka, t.j. – dňom účinnosti tejto zmluvy sa pristupujúci stáva stavebníkom „I/68 
Červenica pri Sabinove, odvodnenie “ a to piatich  stavebných objektov vymedzených v čl I. bode (3) 

 
III. 
 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že postupujúci odovzdá pristupujúcemu do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy 
celú dokumentáciu pre územné rozhodnutie  :  
- v papierovej forme  v originálnom vyhotovení  jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie overenej 

v územnom konaní, ktorá bude opatrená pečiatkou stavebného úradu ,  
- v papierovej forme  v originálnom vyhotovení  tri vyhotovenie projektovej dokumentácie DUR opatrenej 

pečiatkou spôsobilej osoby 
- vo formáte dwg,dgn,word dve vyhotovenia dokumentácie pre územné rozhodnutie  na CD 
- vo formáte pdf osem vyhotovení dokumentácie pre územné rozhodnutie  na CD 

 
(2) Zmluvné strany sa dohodli, že postupujúci odovzdá pristupujúcemu ku dňu účinnosti tejto zmluvy 

rozhodnutie o umiestnení stavby vymedzené v bode (2) čl. I. tejto zmluvy v príslušnom počte vyhotovení 
a tam, kde je to potrebné, s doložkami ich právoplatnosti. 

 
  

IV. 
 

(1) Túto zmluvu možno zrušiť, zmeniť alebo doplniť formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

(2) Túto zmluvu možno vypovedať. Výpoveď musí byť urobená v písomnej forme. Výpoveď môže dať druhej 
zmluvnej strane ktorákoľvek zmluvná strana aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba  je jeden mesiac 
a začína plynúť prvý deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy bola výpoveď druhej zmluvnej strane 
doručená. 

 
V. 
 

(1) Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle zákona č.546/2010 Z.z.( Občiansky zákonník ). 

(2) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých obidve zmluvné strany obdržia po dve 
vyhotovenia po ich obojstrannom podpísaní. 

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitá 
a zrozumiteľná a že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
  
V Červenici pri Sabinove dňa  :                                           V Košiciach dňa :  
 
 
 
 
  
 

 
             Ing. Pavol SPODNÍK 
                               Starosta 
 
 

                       
                    Ing. Roman ŠPLÍCHAL 
                           námestník ÚIV 
                poverený riadením IVSC KE  
                                                                                                         

                                  postupujúci                                                                      pristupujúci 
 
 
 


