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Preambula 

1. Projekt lBV- ll)nsk~ potok v lokalite .. Za n1ujťronľ· \ í'lat)ch \lura\Clt.lch (Prnjt·l · t) 

rie~i urbani tie ké ro?čl nenie tejto lokalit~ 7a účelon1 1 rípr~l\ ~ 73 tu' chn~-ch puz ·n1ko' pre 
realizáciu indi\ i duálnej bytov~j \)sla\ b~. 
2. Ztnluvné strany. na základ V)jadrenia ľ\i1~stského Llradu v Z1at)·ch ľvlonn ciach. poločne 

kon~tatujú, že Projekt je v úlade s platn)' lll úzen1n)·n1 plánon1 roL\'oja n1e ·ta Llaté lVlora,·cc 

3. Realizá ia projektu bude prebiehar po tupne v"'. etapách. ča~o\ o na s~ha nad' ä7uju~ich. 
~ dr a potreb)' a d p )' tu i 11 d i\ id ll á] n) ch b) to\ ) ch st a\ c b ní k o\ . 
4. V)rsledn)'l11 produkton1 l . etap. Projckht bude J J sla\ ~hn~ch pozc1nktl\. 7ora lcn~'th 
v d\'och uliciach. \Tá tane \ y budovan ia pol rehn ·j lt:chn i ck ej a dopn.1' l1L~I in fras l ru k túr~ pa~ 

tuto lokalitu. 
5. Realizáciu projektu lB ~1lynsk) potok \' lokalilť .. La n1ajen .. 1tn·· \ /l al~ ch I'vloravciach 
organizuje a 11nančne zabezpečuje in ve t r projektu- . 1 T1\RS. .r.o ... sn ~ídlon1 Bernulttkova 
14. Zlaté Moravce v spoluprúci s ľvleston1 L.laté oruvce. 
6. Realizácia Projek.tuj~ tak v záujn1e invt:stora. ako 'tj , . ?áuinle \IesLa /l ale 11ura\ cc 
7. Ten1ún zač i~ tku ·ta\ hn j realizacic l. etap~ ProJektu je 7avi~l) na '>daní s t i.l\ t•hného 
p \'Olenia poločn) 111 stavebn) 111 úradorn \ /.lat) ch , fon.1vci·1ch. prcdpokla lú ~a v lt:h: 2012. 
8. Obe zn1luvn · trany k.onštalujú~ že ešte pr~d Len11ÍlllH11 uzavrcLia tejto doh(ld) b{,Jo \~dun~ , 
prÚ\ o platn' Uzcn1n~ rozhounutie o tunic"tnení sta\ b) a\') u7í\'nnt úzctnia .JA\/ .l\llynsk)· 
potok. Zl. Mora\ ·e- I. et:·. či lo l_ 9/2 1 1-007-LK. pn: JHl\ rhovatLr·t . ' l R ~- s. r.o. 
lJ. lnvestor 1 rojl!ktu- l .t\R ' . s.r.o.-· V)hla.Uiť- it..: k tcrn1ínu u/a\ r~t1u tejto dl,ho l! je 
')' lučnýnl vlastníkon1 nehnut~rnl>Stí po7e111ko\, \ cJťn~'Cll ' Sprúvc kal~1str~1 /l ~1lt: 1\llHa\ ct:. 
pre k. ú. Zlaté . iora' c~, tne ·to Zlaté I\1onl\ ce .. (kre~ /lall- \ 1onl\ c~. /a pí illl) ch 11~1 L\ l:·. 
760- , reg:·c· .. o celkovej \)Blen! Cl;a "'O 000 nl _ , kLore ~u plHrchné na ~~~tli zilc iu l. e tapy 
Proj ktu. 



l O. Obe zúčastnené strany Dohody konštatuj ú, že na realizáciu ')·stm b) predÍženia 
/.áhradníckej ulice s napojením na ulicu Slaviansku je potrebné previesť 'lastníckc práva k 
pozemkom, ktoré sú t.č. vo vlastníctve SR, v správc- Slovenský pozemkov)• !()llcl, Búdkova 
36, Bratislava, a ktoré sú zapísané v KN Zlaté Moravce, L V č. 5495, reg:· l ~ "' ako parc.č. 
5643/1-ostatné plochy o výmere 1 193 m2, parc. 570011-ostatné plochy o v)·mcre 2180 m2 
a parc. 5700/3-ostatné plochy o výmere 1m2. na Mesto Llaté Moravce. 

Čl. l. 
Cieľ dohody 

l. Cíel'om oboch účastníkov "Dohody" je realizácia Projektu opísaného v Prenmbule (ods. 
1.- 4.) tohto dokumentu. 
2. V záujme uskutočnenia ciel'a oboch účastníkov sa títo dohodli nn koordinovanom 
spoločnom postupe a vzájomnej spolupráci za podmienok uvedených' tejto dohode. 

Čl.II. 
Predmet dohody 

l. Investor Projektu sa zavä:wje na svoje náklady bez finančnej spoluúčasti Mcstn vybudova( 
všetky stavebné objekty Projektu, t.j. technickú energetickú infraštruktúru a cestné 
komunikácie, ktoré budú po realizácii Projektu slú:lit' na verejné účel) (uličné komunikácie 
vozidlové, pešie komunikácie, verejné okrasné zelené plochy a ostatné ploch). 
2. Investor Projektu sa ďalej zaväzuje vlastnícke prá,·a k pozemkom (k. ú. /laté \1oravce. K ' 
reg:'C" parc.č. 2278/20, 2278/47, 2278/48 a 2278/49 o celkovej ,·)mcre 6577 m2). ktoré sú 
potrebné na vybudovanie uličných komunikácií Projektu. previesť kúpnou Lmluvou za 
symbolickú cenu 1.-Euro na Mesto Zlaté Moravce. ktoré sa stane ich vlastníkom diíom 
povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ale ktoré ich pre\'eLme od 
investora projektu až d1'1om ich fyzického odovzdania, a to do 30 dní po kolaudácii 
vybudovaných uličných komunikácií. Do doby fyzického odovzdania predmctn)·ch pozemkov 
Mestu Zlaté Moravce bude správu týchto pozemkov vykonávať Investor projektu. ktor)· bude 
zodpovedať za všetky škody vzniknuté v súvislosti s jeho stm ebnou činnosťou na 
predmetných nehnutcl'nostiach alebo na majetku tretích osôb. 
3. Mesto Zlaté Moravce sa zaväzuje pozemky. ll\'edené ,. Čl. IL ' bode 2. tejto Dohod~. 
spolu so stavebnými objektmi po ich dobudovaní a fyzickom odo' ;daní spravovať 

a udržiavať v spôsobilom stave na verejné užívanie. 
4. Mesto Zlaté Moravce za účelom vydania stavebného povolenia pre im est o ra Projektu 
požiada Obvodný pozemkový úrad v Nitre, Štefánikova 88, o vydanie Rozhodnutia na trvalé 
odi'íatíe pol'nohospodárskej pôdy (druh- orná pôda . parc.č. uvedené v Č'l.ll .. ' bode 2. tejto 
dohody. o celkovej výmere 6577 m2) z pôdneho l'ondu, za v zmysle zúkona č. 220/2004 Z.7 .. 
o ochrane a využívaní pol'nohospodárskej pôdy. Mesto Llaté Moravce nebude ;núšať žiadne 
náklady, čí už finančné alebo náklady vo forme akejkoľvek inej núhrad) za ,·yilatú 
pol'nohospodársku pôdu, v súvislosti s tnmlým odr1atím pol'nohospodárskcj pôdy 7 pôdneho 
fondu. Prípadné náklady súvisiace s trvalým od1'1atím pol'nohospodúrskcj pôd; z pôdneho 
fondu sa zaväzuje v celom rozsahu znášať investor projektu. 
5. Za účelom vydania Rozhodnutia na trvalé od1'1atie pol'nohospodárskcj pôdy podl'a Čl.II. 
ods. 4 tejto Dohody Mesto Zlaté Moravce udelí splnomocnenie investorovi Projektu
konatel'ovi spoločnosti T ARS s.r.o.. MUDr. Staroveckému VladimírO\ i. na jeho 



zastupovanie vo veci administratívneho konania a jednania s Obvodným pozemkovým 
úradom v Nitre. 
6. Mesto Zlaté Moravce sa zaväzuje ku koordinovanej spolupráci na získanie pozemko' od 

SR- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, zapísaných v KN Zlaté Moravce. 
L V č. 5495, reg."E" ako parc.č. 564311-ostatné plochy o výmere 1193 m2. parc. 5700/ J
ostatné plochy o výmere 2180 m2 a parc. 5700/3-ostatné p lochy o výmere l m2 za účelom 
'ytvorenia verejnej uličnej komunikácie (pokračovanie ulice Záhradníckej- variant .. A .. 
Projektu) a po ich nadobudnutí ich poskytne investorovi za účelom realizácie technickej 
infraštmktúry v súlade s Projektom. Mesto Zlaté Moravce nebude znášať žiadne náklady, či 
už finančné alebo náklady v akejkol'vek inej forme, za získanie pozemkov od SR -
Slovenského pozemkového fondu. Prípadné finančné náklady súvisiace s nadobudnutím 
vlastníckeho práva Mesta Zlaté Moravce k uvedeným pozemkom sa ;:aväzuje v celom 
rozsahu znášať investor projektu. 
7. Za účelom získania pozemkov opísaných v Čl. 11., v bode 6. tejto dohody Mesto Zlaté 
Moravce udelí splnomocnenie investorovi Projektu- kona tel' ovi spoločnosti ST ARS s.r.o .. 
MUDr. Staroveckému Vladimírovi, na jeho zastupovanie vo veci administratívneho konania 
a jednania s vlastníkom predmetných pozemkov ( SR- Slovenský pozemkov)' fond. Búd kova 
36, Bratislava) 
8. Mesto Zlaté Moravce berie na vedomie, že do obdobia získania pozemkov pre výstavbu 
predÍženia Záhradníckej ulice s napojením na ulicu Slaviansku, investor Projektu bude 
realizovať výstavbu Projektu bez budovania tejto verejnej komunikácie- variant .. B'· Projektu. 
9. Pre potreby administratívneho konania ohl'adne pozemkov špccifikovan)'ch v Čl. II., \' 
·bode č. 5. tejto dohody zabezpečí investor Projektu potrebný geometrický plán. 
l O. Po vypracovaní a predložení potrebnej projektovej dokumentácie Mesto Zlaté Moravce 
vydá svoje stanovisko k predkladanému Projektu, vrátane súhlasu výstavby stavebných 
objektov na svojich pozemkoch, ktoré je potrebné na získanie právoplatného Stavebného 
povolenia na realizáciu stavby. 
ll. Účastníci "Dohody" berú na vedomie, že tento dokument o spolupráci má rámcov)' 
charakter, a nevylučuje nutnosť ďalšej administratívnej spolupráce investora Projektu a Mesta 
Zlaté Moravce 
12. Účastníci dohody nevylučujú možnosť zmeny investora alebo zmeny financovania tohto 
projektu aj v priebehu jeho realizácie po predošlej vzájomnej a písomnej dohode oboch 
zúčastnených strán, ak to situácie bude vyžadovať. 
13. Účastníci "Dohody" prehlasujú, že neuzavreli ani v budúcnosti neuzavrú žiadne písomné 

alebo ústne zmluvy alebo dohody, ktoré by mohli obmedziť, alebo negatívne O\ 'plyvniť výkon 
budúcich vlastníckych práv vlastníkov stavebných pozemkov. 
14. Účastníci "Dohody" sú si vedomí, že povinnosti vyplývajúce z tejto dohody sú pre nich 

právne záväzné a vymožitel'né. 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

l. Táto dohoda má právnu povahu zmluvy v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v platnom zneni. Práva a povinnosti v tomto dokumente v)·slovne 
neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
2. Dohodu je možné meniť alebo dopÍňat' na základe dohody účastníkov. Zmeny a doplnky 
musia byť uskutočnené v písomnej forme. 
3. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma Llčastníkn1i a jej platnosť 
končí dňom dobudovania Projektu. 



4. Táto Dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) totožných rovnopisoch, z ktorých každý má 
platnosť originálu. Každý účastlúk obdrží dve vyhotovenia. 
5. Obaja účastníci vyhlasujú, že túto Dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná 
vol'nosť nie je obmedzená, že ustanovenia Dohody sú pre nich zrozumiteľné a určité, že si 
Dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. 

.V Zlatých Moravciach, dňa 
1 3 -06- 2011 

953 01 Zlaté Moravce"" 

STARS, s.r.o. [lv 
Bernolákova 24 ~ 

IČO : 35 956 305 w 

Účastník č. l 
MUDr. Starovecký Vladimír 

konateľ ST ARS, s.r.o. 

13 -06- 2011 
V Zlatých Moravciach, dňa 

Účastník č.2 
Ing. Lednár Peter, CSc. 
Primátor Mesta Zlaté Moravce 

Materiál spracov;~: ··A7······ ~ 

Za s~rt~rťt1r·f··/~ 
Dňa . .......................................... . 
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