
Z M L U V A 

o postúpení práv a povinnosti uzatvorená podľa ust.§ 269 ods.2) Obchodného zákonníka 

medzi: 

prevádzajúcim : Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany č.22,013 03 Varín 
IČO : 00 321 401 
zast. Ing. Miroslavom Bielkom- starostom obce 

nadobúdateľom : JUDr. Viera Milkovičová , 
Žilina, 

bytom Štúrova 61/7, 010 01 

Článok I. 

1. Prevádzajúci je subjektom oprávneným alebo povinným, prípadne oprávneným aj povinným v 
právnych vzťahoch ďalej vymenovaných v článku II. tejto zmluvy. 

2. „Právnym vzťahom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vzťah založený zmluvou medzi 
prevádzajúcim a tretími stranami ( v ďalšom texte iba zmluvný partner), pokiaľ táto zmluva alebo 
dohoda medzi prevádzajúcim a zmluvným partnerom je v čase uzatvorenia tejto zmluvy platná a 
účinná a je predmetom tejto zmluvy, ako aj vzťah založený úradným rozhodnutím vydaným pre 
prevádzajúceho ako stavebníka, / stavebné povolenie /, účastníka konania, resp. žiadateľa, pokiaľ 
toto rozhodnutie je v čase uzatvorenia tejto zmluvy platné a účinné a je predmetom tejto zmluvy. 

Článok II. 

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod práv a povinností prevádzajúceho, ktorý je stavebníkom stavby 
na základe právoplatného stavebného povolenia č. A/2010/01985-3/Ros zo dňa 27.8.2010, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 6.9.2010 na vodnú stavbu : 

„ Rekonštrukcia a úprava potoka Jedľovina - výstavba ochrannej hrádze" 

a Rozhodnutie č. A 2012/03011-003/Var zo dňa 3.9.2012, právoplatné a vykonateľné dňa 
3.9.2012 ktorým sa predĺžila platnosť právoplatného uvedeného stavebného povolenia. 

2 Prevádzajúci prevádza všetky práva a povinnosti stavebníka k uvedeným stavbám, vyplývajúce pre 
neho z uvedeného právoplatného stavebného povolenia pre uvedenú stavbu. 

3. Nadobúdateľ tieto práva a povinnosti preberá a nastupuje na miesto prevádzajúceho v celom rozsahu 
práv a povinností stavebníka s tým spojených. 



4. Predmetom tejto zmluvy je ďalej prevod práv aj ku kompletnej projektovej dokumentácie pre 
stavebné konanie a stavebné povolenie vyhotovené Ing. Pavlom Môťovským AQ projekt - vodné 
stavby, Martinská č. 9, 010 01 Žilina, (príloha č.l tejto zmluvy) ako aj odovzdanie príslušného 
stavebného povolenia v prílohe č.2 zmluvy. 

1, Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzajúci v úzkej súčinnosti s nadobúdateľom ohlási zmenu 
osoby stavebníka zo stavebného povolenia na nadobúdateľa ako nového stavebníka zmluvným 

2. Postúpenie práv prevádzajúceho na nadobúdateľa, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, nadobúdajú 
účinnosť okamihom nadobudnutia účinnosti zmluvy, t.j. podpisom zmluvy obidvoma účastníkmi. 

3. S postúpenými právami, resp. pohľadávkami, prechádza aj ich príslušenstvo a všetky práva s nimi 
spojené. Prevádzajúci v súvislosti s postupovanými právami, povinnosťami a záväzkami, resp. 
pohľadávkami, ručí nadobúdateľovi, že takéto postúpenia neodporuje dohode so zmluvným 
partnerom. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prevod práv a povinnosti prevádzajúceho, na nadobúdateľa je 
bezodplatný. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu a vyjadruje ich slobodnú 
vôľu, ktorá nebola ničím obmedzená a dohodu podpisujú slobodne a vážne. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že doplnky k tejto zmluve budú vyhotovené výhradne písomnou formou 
po dohode zmluvných strán. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch , 2x pre prevádzateľa a 2x pre nadobúdateľa.. 

Príloha: 2x podľa textu 

V Krasňanoch, dňa 01JÍJT2(UJ 

Prevádzajúci: Nadobúdateľ: 

Článok III. 

partnerom. 

JUDr. Viera Milkovičová 
í 


