
ZMLUVA O SPOLUFINANCOVANÍ STAVBY 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods.2. Obchodného zákonníka 

 

týmito účastníkmi: 

 

Investorom: 

 

Obec Pusté Sady 

ul. Hlavná 131 

925 54  Pusté Sady 

v zastúpení: Ing. Tomáš Nemeček, 

Starosta obce 

IČO: 00800295 

DIČ: 2021002577 

 

Spoluinvestorom: 

 

Obec Zemianske Sady 

925 54 Zemianske Sady 42 

V zastúpení: Ing. Roman Súkeník, 

Starosta obce 

IČO: 00306339 

DIČ: 2021002368 

 

I. Predmet zmluvy 

 

1. Účastníci zmluvy sa dohodli na spoločnom financovaní ( spolufinancovaní) stavby   

              „Vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady“. 

 

2. Spolufinancovanie sa uskutoční spoločnou úhradou nákladov spojených s vybudovaním  

chodníka v obci Pusté Sady a Zemianske Sady spôsobom uvedeným v tejto zmluve.  

Predpokladané náklady na  výstavbu chodníka podľa rozpočtu predstavujú sumu 27.667,35 €, 

z ktorých obec Zemianske  Sady poskytne sumu 7.000,00 € na základe rozhodnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Zemianske Sady. 

 

II. Spôsob financovania 

 

1. Celkové náklady stavby sú 27.667,35 €. 

              Obec Pusté Sady za „vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady“ uhradí  

              celú sumu 27.667,35 €, ktorú vyplatí priamo dodávateľovi na základe zmluvy o dielo.  

 

2. Obec Pusté Sady zabezpečí stavebné povolenie a výber dodávateľa verejným obstaraním. 

Náklady na stavebné povolenie a výber dodávateľa znáša obec Pusté Sady. 

 



3. Obec Zemianske Sady sa na „Vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady“ bude podieľať sumou 

7.000,00 € z celkovej sumy 27.667,53 €, ktorú uhradí na účet obce Pusté Sady v dvoch 

rovnakých splátkach. 1. splátka 3 500 Eur do 31.10 2018. 2.splátka 3500 Eur do 30.11. 2018. 

 

        

 

 

1. Užívanie,  oprava a údržba chodníka 

 

1. Po ukončení výstavby chodníka a jeho uvedení do prevádzky bude užívanie, opravy 

a údržba chodníka v spoluvlastníctve obcí Pusté Sady a Zemianske Sady, každý úsek 

vo svojom katastri. O opravu a údržbu v zimných mesiacoch sa bude starať každá 

obec vo svojom katastri. 

 

2. Chodník budú užívať občania Pustých Sadov a Zemianskych Sadov a ich návštevníci. 

Vybudovaním chodníka budú môcť občania a deti bezpečne prejsť popri ceste III. 

triedy na Obecné úrady, do kostolov, obchodov, na poštu, k lekárovi, do ZŠ,  

telocvične, knižnice a podobne. 

 

2. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa spisuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť prvopisu. 

Každý z účastníkov obdrží jedno vyhotovenie tejto zmluvy. 

 

2. Účastníci vyhlasujú, že sa oboznámili s celým obsahom tejto zmluvy, ktorý plne 

zodpovedá ich vážnej a slobodnej vôli. Na dôkaz toho pripájajú svoje vlastnoručné 

podpisy. 

 

 

 

V Pustých Sadoch dňa:  09.08.2018 

 

 

 

Za investora:                                                                            Za spoluinvestora: 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                       _______________________ 

                                    Ing. Tomáš Nemeček                                                         Ing. Roman Súkeník 
                                      starosta obce Pusté Sady                                                     starosta obce Zemianske Sady 

 


