
Zmluva o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie  

„Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Hýľov“ 

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

(ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi: 

Obec  Hýľov, 

Sídlo: Hýľov č. 21, 04412 

Zastúpená: Bc. Júliou Kočíkovou, starostkou obce 

IČO: 00 324 230 

DIČ: 2021235997 

Číslo účtu: SK78 5600 0000 0004 5757 3001 

 

(ďalej len „obec“) 

 

a 

1. Meno a priezvisko: Miroslav Durbák 

Rodné číslo:  

Bydlisko:  

 

2. Meno a priezvisko: Iveta Durbáková, rod.Velesová 

Rodné číslo:  

Bydlisko:  

 

(ďalej len “povinní“) 

 

PREAMBULA 

Zmluva sa uzatvára v nadväznosti na Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Hýľov č. 36/2021 zo 

dňa 26.10.2021. 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinnosti medzi obcou a povinnými 

pri obstarávaní dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Hýľov“. 

2. Povinní uvedení v záhlaví tejto Zmluvy na seba preberajú záväzok znášať všetky náklady, 

ktoré vzniknú obci v súvislosti s predmetom zmluvy uvedenom v čl. I, bod 1 tejto Zmluvy. 

3. Medzi náklady obce, ktoré si môže uplatniť voči povinným, patria najmä náklady na odplatu 

osobe, ktorá pre obec obstará dokumentáciu „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Hýľov“., 

správne poplatky, poplatky za poštové služby. Obec môže požadovať úhradu aj iných 



nákladov, ktoré preukázateľne vynaložila súvislosti s obstaraním dokumentácie „Zmeny 

a doplnky č. 3 ÚPN-O Hýľov“. 

4. Povinní preberajú na seba tento záväzok spoločne a nerozdielne. Obec má právo požadovať 

celé plnenie od ktoréhokoľvek z povinných s následkom, že len čo niektorý z povinných splní, 

oslobodí spod záväzku aj ostatných povinných. 

 

II. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Obec je oprávnená vyzvať na plnenie ktoréhokoľvek z povinných a tento je povinný na 

výzvu obce plniť. 

2. Obec vyzve povinných na plnenie písomnou formou. Výzva bude obsahovať sumu, ktorá 

sa má obci uhradiť, účet v prospech ktorého sa má platiť a špecifikáciu za čo je daná 

úhrada. 

3. Povinní sa zaväzujú plniť na základe výzvy v lehote do 10 dní. Záväzok sa považuje za 

splnený až dňom pripísania finančných prostriedkov v prospech účtu obce. 

 

III. 

DOBA TRVANIA ZMLUVY 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami 

a uzatvára sa na dobu určitú do účinnosti Zmien a doplnkov 2022 územného plánu obce 

Hýľov. Zmluva nadobudne účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle obce Hýľov: 

www.obechylov.sk. 

IV. 

SPÔSOB UKONČENIA ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

 

1. Zmluvný vzťah zaniká osobitnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán v deň 

v dohode uvedený. 

2. Uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená. 

3. Zmluvu nemožno vypovedať. 

 

 

 

 



V. 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

 

1. Za adresu pre doručovanie sa považuje adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. 

2. Zásielka sa považuje za doručenú piaty deň od jej uloženia na pošte, bez ohľadu na to, či sa 

adresát o zásielke dozvedel. 

3. Ustanovenia tejto Zmluvy je možné zmeniť alebo doplniť len písomným dodatkom 

podpísaným oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa budú 

riadiť právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky sporné prípady sa budú riešiť prednostne dohodou. 

V prípade ak k dohode nedôjde, všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich 

z tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou predložia na rozhodnutie príslušnému 

všeobecnému súdu Slovenskej republiky 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden exemplár pre každú zmluvnú stranu.  

7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali, že 

táto bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní zmluvnými stranami podľa ich pravej 

a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesni a za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

 

V Hýľove, dňa 21.6.2022 

 

 

 


