
Dohoda o spolupráci
uzatvorená podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov

(ďalej len ako „Dohoda")

1. Účastníci Dohody

1.1. Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Konajúci:
(ďalej len „Mesto")

1.2. Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Trvalý pobyt:
Štátna príslušnosť: 
(ďalej len „Záujemca")

Mesto Stupava
Hlavná 1, 900 31 Stupava 
00 305 081
Mgr. Pavel Slezák, primátor mesta

Ing. Zuzana Havlíčková
29.07.1956
Povraznícka 13, Bratislava 811 05 
SR

1.3. Mesto a Záujemca ďalej spolu len „Účastníci Dohody".

2. Úvodné ustanovenia

2.1.

2.2.

2.3.

Mesto v postavení budúceho predávajúceho uzavrelo so Záujemcom v postavení budúceho kupujúceho 
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 11.04.2006 a jej dodatkov zo dňa 28.01.2008, 01.07.2008 
a 26.06.2009 (ďalej iba „ZBZ").
Mesto aj v súvislostí so ZBZ uzavrelo dňa 30.04.2012 so spoločnosťou VIA DORSI, s. r. o., sídlom: Jozefská 
2979/1, Bratislava 811 06, IČO: 46 431 233, zapísanou v OR SR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 77410/B 
(ďalej len „VIA DORSI, s. r. o.") Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľností (ďalej len 
„Realizačná zmluva") v zmysle ktorej sa VIA DORSI, s. r. o. zaviazala realizovať aj inžinierske siete 
a prístupovú komunikáciu v zmysle ZBZ.
Účastníci Dohody majú záujem touto Dohodou upraviť svoje sporné/ pochybné práva najmä s ohľadom 
na či. II Dodatku č.2 k ZBZ uzavretého medzi Účastníkmi Dohody dňa 01.07.2008.

3. Predmet Dohody

3.1. Účastníci Dohody sa dohodli, na urovnaní vzájomných práv podľa bodu 2.3 tejto Dohody nasledovne:
3.1.1. Mesto je oprávnené uzavrieť so spoločnosťou VIA DORSI, s. r. o. dodatok k Realizačnej zmluve, 

v zmysle ktorého sa v čl. IV bod 6 Realizačnej zmluvy slová „24 mesiacov" nahradia slovami „36 
mesiacov" (t.z. predĺži sa lehota na realizáciu inžinierskych sietí a komunikácie),

3.1.2. Mesto nebolo a nie je povinné postupovať podľa posledného odseku čl. II bodu 2 ZBZ minimálne 
do uplynutia predĺženej lehoty v zmysle bodu 3.1.1 tejto Dohody a všetky prípadné nároky 
Záujemcu voči Mestu na náhradu škody, ktoré vznikli do okamihu uzavretia tejto Dohody 
v súvislostí s plynutím lehôt na realizáciu inžinierskych sietí a komunikácie v zmysle čl. II ZBZ 
zanikajú. Tým nie sú dotknuté prípadné iné nároky Záujemcu na náhradu škody.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Dohoda je uzavretá a nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Účastníkmi Dohody. Táto Dohoda 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.2. Táto Dohoda, je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Mesto obdrží tri vyhotovenia a Záujemca 
obdrží jedno vyhotovenie.

4.3. Účastníci Dohody si Dohodu prečítali, a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a
určitý, že táto Dohoda je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Stupave, dňa'ľ//£ľ.ľ^2014

Za Záujemcu:

,̂■4'4f
Ing. Zuzana Havlíčková

mestaMgr. Pavel Slezák, primátor


