
Zmluva o spoločnej výstavbe komunikácie 
uzatvorená podľa § 51 zák. Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďa l ej len ako .. Občiansky zákonník" ) 

medzi zml uvným i stranami: 

ázo\ firmy: 
Sídlo: 
I ČO: 

ST ARS, S.I·.O. 
Bernolákova, Č. 24. 953 O 1 Z laté Moravce 
35956305 

\ zHstúpení konateľom: MUDr. tHroveck)' Vladimír. r.Č. 540630/2121, bytom Podjavorinskej 75, 
953 O I Z laté Moravce 

spo ločnosť m písaná \: obchod n)' reg ister Okresného súdu v itre. odd ie l: Sro. vl.č. : 17120 
(da lej lcn ako,.SľARS. s.r.o." ) 
a 

Právny subjekt: 
so síd lom: 
v zastúpení primátorom: 
I ČO: 
DiČ : 

Mesto Z la té MO I'avcc 
ul. I.mája. Č . 2. 953 O I Zlaté Moravce 
In g . Lednár Peter. CSc. 
OO 308 676 
2021058787 

Bankové spojenie: VÚB itra, a.S. Č.Ú: 1622578653/0200 
(ďalej len ako ,.Mesto Z laté Moravce") 

(Sľ ARS, s.r.o. a Mesto Z laté Moravce môžu byt' ďalej označova ní len ako .. zm luvné strany" a lebo 
jednotlivo ako "zmlu vná strana" a táto Zmlu\ a o spo ločnej výsta vbe komunikácie bude ďalej 

označená len ako .. ZmItIva") 

uzatvárajú podľa § 51 Občianskeho zákonníka túto Zmluvu v nasledovnom znení: 

Prea mbula 

I. ProjektlBV- Mlynský potok v loka lite .. Za majerom" v k.ú. Zlaté Moravec (ďalej len ako 
.. Projekt .. ) rieši urbanistické rozčlenenie tejto lokality za úče lom prípravy 73 stavebných 
pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby. 

2. Zmluvné strany spoločne prehlasujú. že Projekt je v sú lade s platl1)'m územným plánom 
rozvoja Mesta Zlaté Moravce. 

3. Realizácia Projektu bude prebiehať po tupne v 3. etapách, časovo na seba naväzujúcich. 
podľa potreby a dopytu individuálnych bytových stavebníkov . 

.t. Výsledným produktom I. etapy Projektu bude 31 stavebných pozemkov. zoradených 
v dvoch uli ciach. vrátane vybudovania potrebnej techn ickej a dopravnej infraštruktúry 
pre túto lokalitu. 

5. Rea li zác iu Projektu IBV Mlynský potok v lokalite .,Za majerom" v k.ú. Zlaté Moravce 
organ izuj e a finančne zabezpečuj e spo l očnosť STARS. S.r.o .. so sídlom Bernolákova 2.t. 
Zlaté Moravce ako investor projektu (stavebník) v spo lupráci s Mestom Zlaté Moravce. 
bez finančnej spoluúča ti Mesta Zlaté Moravce. okrem komunikácie Č . .t. SO-02 
Miestne komunikácie. kde bude spoluinvestor aj Mesto Zlaté Moravce a tO s jeho 
finančným podielom na výstavbe vo výške symbo lického I.- Euro. 



6. Obe zmluvné strany prehlasujú. že realizácia Projektu- !BV Mlynský potok v k.ú. Zlaté 
Moravce. l.etapa. je tak v záujme lesta Zlaté Moravce. ako aj v záuj me STA RS. s.r.o., 
a že výstavba predÍženia Záhradníckej ulice napojením na ulicu Slav iansku je verejnoprospešná stavba vo verejnom záujme. 

7. Obe zmluvné strany prehlasujú. že pred termínom uzavretia tejto mlluvy bolo vydané 
právoplatné . zemné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia ., IBV 
Mlynský potok v k.ú. Zlaté Moravce- l. el. ... číslo l29/2l l-007-LK. pre navrhovatera 
STARS, S.r.o. 

Č l. L 
Predmet zmluvy 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebníkom komunikácie č . 4 (predÍžen ie Záh radníckej 
ulice s napojenim na ulicu Slaviansku). SO-02 Miestne komunikácie. bude spo ločnosť 
STARS. s.r.o. ako aj Mesto Zlaté Moravce a to s finančným podielom Mesta Zlaté 
Moravce na výstavbe vo výške symbolického 1.00 Eur. Za týmto účelom STARS. 
s.r.o . a Mesto Zlaté Moravce požiadajú stavebný úrad o vydan ie stavebného povolenia pre SO 02- Miestne komunikácie. v čast i komunikácia č.4. \. žiadosti ktorej 
budú uvedené v postavení stavebníka obidva subjekty - STARS. s.r.o. a Mesto Zlaté 
Moravce. 

2. STARS. s.r.o. sa zaväzuje. že v súvislosti so stavebným konaním. predmetom ktorého 
bude vydanie stavebného povolenia na komunikáciu č. 4 (pred lženie Záhradníckej 
ulice s napojením na ulicu Slaviansku). SO-02 Miestne komunikácie, ako aj samotnou 
výstavbou predmetnej komunikácie č. 4. bude zabezpečovať všetky záležitosti, plniť 
uložené povinnosti. zodpovedať za prípadné škody a znášať ďalšie náklady t)'kajúce 
sa uvedeného tavebného konania a výstavby a to v plnom rozsahu. 

3. STARS, s.r.o. sa ďalej zaväzuje. že v súvislosti so stavebným konaním. predmetom ktorého bude vydan ie stavebného povolenia na komunikáciu č. 4 (pred Íženie 
Záhrad níckej ulice s napojením na ulicu Slaviansku), SO-02 Miestne komunikácie. 
ako aj samotnou výstavbou predmetnej komunikácie Č. 4. bude v plnom rozsahu 
zodpovedať za všetky konania. ktoré budú mať za následok pokuty. sankcie. 
odškodnenia. prípadne akékorvek iné, najmä finančné, plnenia a nároky tretích osôb 
a zaväzuje sa ich znášať a hrad iť v plnom rozsahu. Mesto v tomto smere nebude 
znášať žiadne nák lady. 

4. Mesto Zlaté Moravce sa zaväzuje v súvislosti so stavebným konaním. predmetom 
ktorého bude vydanie stavebného po\'olenia na komunikáciu č . 4 (pred Íženic 
Záhradníckej ulice s napojením na ulicu laviansku), SO-02 Miestne komun ikác ie. 
ako aj samotnou výstavbou predmetnej komunikác ie č. 4, poskytnúť spoločnosti 
STARS. S.r.o. potrebnú súčinnosť . 

Č l. ll. 
Záver.cč n é ustanovenia 

l. Táto zmluva nadobúda platnosť diíom jej podpísania obidvomi zm luvnými stranami. 
2. Táto zmluva nadobúda účinnost' až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podra § 

47a zákona Č . 4011 964 Zb. Občiansky zákonník. 



Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu prehlasujú, že sú oprávnené kona!' v mene zmluvnej 
strany a spôsobi lé na právne úkony. 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po 2 kópiách obdrží 
každá zmluvná strana. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékol'vek zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve sa môžu 
vykonať len formou dodatku k zmluve, ktorý musí byť v písomnej forme a odsúhlasený 
oboma zmluvnými stranami. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na zák lade slobodnej vôle. vážne, 
zmluva nebola uzatvorená v tiesní a ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si 
prečítali. jej obsahu porozumeli a na znak súhlasuju vlastnoručne podpisujú. 

V Zlatých Moravciach. dňa 2 1.12.20 I I 

Za ST ARS, S.r.O. 

S TARS. s.r.o. 
aemolakova 24 

953 01 Zlate"""'· 
leo 35956 

MUDr. Starovecký Vladimír 
kona tel' STAR , S.r.o. 

Za Mesto Zlaté MOI'avce 

Ing. Lednár Peter, CSc. 
primátor Mesta Zlaté Moravce 

Materiál spracoval' Von~.ri .. . 
Za správnosť "fJ .... .. 
Dňa .. Pi h· 1-C{~ 


