
Dohoda o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č.1/2015/ZoBKZ 
uzatvorená podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 
            

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
  Obec:   Obec Košeca 

 Zastúpená:  Mgr. Radomírom Brtáňom, starostom 

 Sídlo:   Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 

 IČO:   00 317 390 

 Číslo účtu:  3000323-372/0200 

 Kontakt:  042-4468183 

    starosta@koseca.sk 

 

ako budúci  predávajúci na jednej strane (ďalej ako „ budúci 

predávajúci“) 

 

Spoločnosť:  Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Zastúpená:  Ing. Mgr. Marek Štrpka, generálny riaditeľ 

 Sídlo:   Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

 IČO:   36442151 

 DIČ:   2022187453 

 Číslo účtu:  SK44 0200 0000 0021 4355 0551 

Registrácia:  v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka 

číslo:10514/L  

  

    

ako budúci kupujúci na druhej strane (ďalej ako „ budúci kupujúci“) 

 

Čl. II 
Úvodné ustanovenie 

 

1/   Zmluvné strany dňa 3.12.2015 uzatvorili Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2015/ZoBKZ, na 

základe ktorej sa dohodli, že uzatvoria kúpnu zmluvu na nehnuteľnosti:  

- Pozemok KNC 410/8 ostatné plochy o výmere 18 m2, odčlenený GP č. 6/2015, vyhotoveným 

Ing. Vladimírom Hrivíkom, GEOMER zo dňa 29.4.2015 z pozemku parc. č. KNE 343 ostatné 

plochy o výmere 22 082 m2, zapísaný na LV č. 3447. 

 

Čl. III 

Predmet dohody 

 

1/   Zmluvné strany sa týmto v zmysle čl. IV Záväzky a vyhlásenia zmluvných strán  bod 6/ písm. a) 

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2015/ZoBKZ výslovne dohodli na zrušení záväzku uzatvoriť 

kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť špecifikovanú v čl. II bode 1/ tejto dohody.  



 

2/  Podpísaním tejto dohody sa Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2015/ZoBKZ zrušuje od 

počiatku. Zmluvné strany týmto súčasne vyhlasujú, že všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2015/ZoBKZ považujú za vzájomne vyrovnané a vyhlasujú, že si nebudú 

voči sebe týmto titulom vymáhať do budúcna žiadne plnenia ani splnenie žiadnych povinností.  

 

 

Čl.IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1/   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka  v spojení 

s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie 

a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí bude zverejnená na webovom sídle Obce 

Košeca.  

2/    Zmeny tejto dohody je možné vykonať len po vzájomnej dohode a so súhlasom zmluvných strán 

tak, že každá takáto zmena musí mať formu očíslovaného písomného dodatku k tejto dohode, ktorý 

musí byť podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.  

3/   Vo vzťahoch neupravených touto dohodou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami 

právnych predpisov Slovenskej republiky.  

 

4/   Táto dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia. 

5/   Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu  uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie 

v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si riadne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.  

 

V Košeci dňa 06.08.2018     V Žiline  dňa 17.9.2018 

 

Budúci predávajúci:      Budúci kupujúci:  

 

 

 

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

Mgr. Radomír Brtáň      Ing. Mgr. Marek Štrpka  

starosta       generálny riaditeľ  

     

 

 


