
Zmluva  č. 2708/2021 

o postúpení investičných práv a povinností  

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  
 

I. 

Zmluvné strany 
1. Postupujúci: Obec Habovka 

    Zastúpená:              JUDr. Alojz Lajčin, starosta obce 

    Sídlo:                      Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka 

    IČO:                      00 314 471 

    DIČ:                        2020561620 

    Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

    IBAN:   SK81 0200 0000 0009 2382 8332 

   /ďalej len „Postupujúci“/ 

 

2. Preberajúci: Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. 

    So sídlom:  Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 

    Zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline 

Odd.: Sa, vl.č.:  10544/L 

Zastúpený:  predstavenstvom  

IČO:  36672254 

DIČ:  2022236315 

IČ DPH:  SK 2022236315 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN:  SK74 0200 0000 0035 7850 2051 

/ďalej len „Preberajúci“/ 

 

II. 

Úvodné ustanovenie 
 

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 20.04.2021 

pre stavebníka / Postupujúceho – Obec Habovka povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „IBV 

Zastudená, Habovka, objekt: SO.03 Rozšírenie verejného vodovodu, SO.04 Splašková kanalizácia 

gravitačná, SO.05 Čerpacia stanica odpadových vôd + výtlačné potrubie“ pod č. OU-TS-OSZP-

2021/000690.  

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov Postupujúceho, zabezpečí realizáciu 

vyššie uvedenej vodnej stavby Preberajúci - stavebník Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 

III. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné postúpenie práv a záväzkov vyplývajúcich 

z citovaného rozhodnutia na vybudovanie stavebných objektov: 

 

SO.03 – Rozšírenie verejného vodovodu (t.j. rozšírenie vodovodu vetva „Pr“ potrubím HDPE 

D110 dĺžky 27,00 m)  

 

Touto zmluvou postupujúci práva a povinnosti vzťahujúce sa k tejto stavbe postupuje 

preberajúcemu bezodplatne a preberajúci práva a povinnosti  preberá. 

Zrealizovaná stavba bude po odovzdaní a prevzatí vo vlastníctve preberajúceho - 

Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 



Postupujúci odovzdá preberajúcemu bezodplatne projektovú dokumentáciu, všetky 

rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia a príp. ďalšie doklady a písomností súvisiace s touto stavbou.  

 

IV. 

Ostatné ustanovenia 

  

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu. 

Dve vyhotovenia sú pre postupujúceho a dve vyhotovenia pre preberajúceho. 

3. Túto zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných 

a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve. 

4. Zmluva bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva v Habovke č. 48/2021 

dňa 26.082021. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami  

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke postupujúceho  

a preberajúceho.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, plne mu porozumeli a na 

znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú.  

 

 

 

V Habovke dňa:                 V Dolnom Kubíne dňa:  

 

Postupujúci:                Preberajúci: 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Alojz Lajčin                   

     starosta obce                                               

 


