
ZMLUVA  

O NÁHRADE NÁKLADOV NA OBSTARANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ 

DOKUMENTÁCIE 

uzavretá podľa § 51 zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov /Občiansky zákonník/ 

a §19 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov/ Stavebný zákon/.  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Obec Kočovce  

916 31 Kočovce č.p. 280  

IČO: 00311685 

DIČ: 2021079665 

zastúpená: Ing. Monika Kopúnová, starostka obce  

    

(ďalej len ,,Obec“) 

 

a 

      

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.  

sídlo: Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov 

IČO: 36512907 

DIČ: 2022125292 

IČ DPH: SK2022125292 

v mene kt. koná: Ing. Martin Josko, konateľ  

 

(ďalej len „Spoločnosť“) 

(spoločne len „zmluvné strany“) 

 

 

sa po vzájomnej dohode rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o náhrade nákladov na obstaranie 

Zmeny a doplnky č.8 ÚPN-O Kočovce 

 
 
   

 Článok II. 

Preambula 

    

1. Obec v záujme efektívneho rozvoja katastrálneho územia obce Kočovce bude obstarávateľ 

územnoplánovacej dokumentácie podľa §19a zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších 

zmien a predpisov /stavebný zákon/ v rozsahu Zmien a doplnkov č.8 ÚPN-O Kočovce, 

ktorého  hlavným cieľom bude ustanoviť zásady a regulatívy v zmysle Stavebného zákona pre 

funkciu, priemyselnej ťažby a úpravy štrkopieskov s ich následnou rekultiváciou v území 

obce Kočovce. 



 

2. Spoločnosť je právnickou osobou založenou v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky, ktorý má v súlade s predmetom svojej činnosti záujem o ťažbu štrkopiesku v  

území obce Kočovce.  

 

3. Spoločnosť rešpektujúc skutočnosť, že Zmeny a doplnky č.8 ÚPN-O Kočovce 

predstavujú základný nástroj pre usmerňovanie a riadenie rozvoja obce, jej investičnej 

činnosti a v súlade so snahou zachovať rovnováhu medzi prírodným a ľudským potenciálom 

s poukazom na svoj záujem špecifikovaný v bode 2. tohto článku zmluvy víta a podporuje 

zámer Obce  uvedený  v bode 1. tohto článku zmluvy. 

 

4. Zmluvné strany spolu uzatvorili dňa 17.12.2015 zmluvu o spolupráci a v nadväznosti na jej 

uzavretie uzatvárajú túto zmluvu.  

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je záväzok Spoločnosti uhradiť za Obec všetky náklady Obce, ktoré bude 

musieť vynaložiť na o Zmeny a doplnky č.8 ÚPN-O Kočovce tak, ako je uvedený v bode 1. 

článku II. tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

Článok IV. 

Zmluva 

 

1. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť Obci náhradu nákladov na Zmeny a doplnky č.8 ÚPN-

O Kočovce, ktoré budú Obci vyúčtované spracovateľom predmetnej územnoplánovacej 

dokumentácie Zmeny a doplnky č.8 ÚPN-O Kočovce prevedením zodpovedajúcej  finančnej 

čiastky na účet Obce Kočovce. 

 

2. Spoločnosť poskytne Obci preddavok na náhradu nákladov na obstaranie Zmeny a 

doplnky č.8 ÚPN-O Kočovce vo výške 14.300,20,-Eur (slovom: štrnásťtisíctristo eur, 

dvadsať centov) v lehote do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy spôsobom uvedeným v bode 

1. Tohto článku zmluvy.  

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Obec je povinná a zaväzuje sa v lehote do 30 dní odo dňa uhradenia preddavku podľa bodu 

2. článku IV. zmluvy začať konanie na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie v súlade 

s bodom 1. článku II. zmluvy. 

 

2. V prípade, že Obec nesplní  povinnosť uvedenú v bode 1. tohto článku zmluvy alebo ak po 

obstaraní územnoplánovacej dokumentácie dôjde k zmene územného plánu Obce tak, že budú  

Zmeny a doplnky č.8 ÚPN-O Kočovce zmenené alebo zrušené zo strany Obce, je Obec 

povinná a zaväzuje sa  v lehote do 7 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v bode 1. 

tohto článku zmluvy vrátiť Spoločnosti preddavok v celej poskytnutej výške bezhotovostným 

prevodom na účet Spoločnosti.  



 

3. Zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe rekultivácie lokality. 

 

4..V prípade, že Spoločnosť nesplní povinnosť uvedenú v bode 2. článku IV. zmluvy, Obec 

nie je povinná obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu podľa tejto zmluvy. 

 

 

 

Článok VI. 

Osobitné ustanovenia 

 

Táto zmluva bola schválená Obecným zastupiteľstvom obce Kočovce dňa 20. mája 2019 

uznesením č. 31/2019 – OZ. 

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Túto zmluvu je možné meniť výlučne písomnými dodatkami, ktoré musia byť podpísané 

kompetentnými osobami zmluvných strán a zo strany obce schválené obecným 

zastupiteľstvom. 

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu, po 

1 pre každú zmluvnú stranu.    

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy, že túto zmluvu si 

prečítali, jej obsahu porozumeli, túto zmluvu uzatvárajú vážne, slobodne, zrozumiteľne 

a určito a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli túto 

vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Kočovciach, dňa 21. mája 2019 

 

 

Obec:             Spoločnosť: 

 

 

 

.......................................                                      ....................................... 

Obec Kočovce     SLOVENSKÉ ŠRKOPIESKY, s.r.o. 

Ing. Monika Kopúnová, starostka obce               Ing. Martin Josko, konateľ  
 


