
so sídlom:
IČO:
DIČ:
Ktorú zastupuje:

Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice
00 690 538
2021302965
JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

(ďalej len „obec Ľubotice")

a

Strana 2:
Spoločnosť: 
So sídlom: 
IČO:
IČ DPH:

CONCEPT 2 s. r. o.
Bardejovská 2611/3, 080 06 Ľubotice
52 643 191
SK2023234884

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 38987/P 
Ktorú zastupuje: Mgr. Dušan Goban, konateľ spoločnosti

(ďalej len „spoločnosť CONCEPT 2")

a

Strana 3:
Spoločnosť: 
So sídlom: 
IČO:
IČ DPH:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
35 790 164
SK2020234216

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 489/B 
Ktorú zastupuje: Ing. František Vojčík, na základe plnej moci,

Ing. Ján Jamnický, na základe plnej moci
(ďalej len „spoločnosť Kaufland") 

(všetky strany spolu dalej len „strany dohody")
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Preambula

Spoločnosť CONCEPT 2 a spoločnosť Kaufland majú na Obchodnej ulici v Ľuboticiach svoje obchodné 
prevádzky. So súhlasom obce Ľubotice, všetky strany dohody majú záujem zefektívniť dopravu na 
svetelnej križovatke ulíc Bardejovská a Obchodná v Ľuboticiach, za účelom bezpečnejšieho a lepšieho 
prístupu nielen obyvateľov obce Ľubotice ale aj ostatných zamestnancov a zákazníkov jednotlivých 
obchodných prevádzok.

Nakoľko zefektívnenie a nastavenie svetelnej križovatky ulíc Bardejovská a Obchodná v Ľuboticiach 
sa vyžadujú náklady, strany dohody uzatvárajú túto dohodu, na základe ktorej sa budú podieľať na 
financovaní nastavenia predmetnej križovatky.

Kópia katastrálnej mapy s vyznačením predmetnej svetelnej križovatky tvorí neoddeliteľnú prílohu 
tejto dohody.

čl. 1
Náklady

1) Celkové náklady na nastavenie svetelnej križovatky ulíc Bardejovská a Obchodná (ďalej len 
„svetelná križovatka") sú vo výške: 2296,56 € ( slovom: dvetisícdvestodeväťdesiatšesť eur 
a päťdesiatšesť centov). Cenová ponuka tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

2) Strany dohody sa dohodli, že na týchto nákladoch sa bude každá zo strán dohody podieľať:
a) Náklady obce Ľubotice predstavujú: 574,14 € (slovom pätstosedemdesiatštyri eur 

a štrnásť centov)
b) Náklady spoločnosti CONCEPT 2 predstavujú: 1148,29 € (slovom

jedentisícstoštyridsaťosem eur a dvadsaťdeväť centov)
c) Náklady spoločnosti Kaufland predstavujú: 574,14 € (slovom pätstosedemdesiatštyri eur 

a štrnásť centov)
3) Strany dohody sa týmto dohodli, že všetky náklady v zmysle predošlého bodu budú poukázané 

na účet obce Ľubotice, IBAN: SK88 0200 0000 0000 2972 8572, vedený vo Všeobecnej 
úverovej banke, a.s., a to v lehote do 5 dní po podpise tejto dohody všetkými stranami dohody.

4) Obec Ľubotice sa týmto zaväzuje, že financie, poukázané na jej účet v zmysle predošlého 
bodu, budú použité na úhradu nákladov spojených s nastavením svetelnej križovatky.

čl. 2
Ostatné práva a povinností

1) Uhradením príslušnej časti nákladov na nastavenie svetelnej križovatky nevzniká spoločnosti 
CONCEPT 2, a ani spoločnosti Kaufland vlastnícke právo k predmetnej križovatke.

2) Všetky ostatné práva a povinností strán dohody ostávajú touto dohodou nezmenné.
3) Strany dohody sa týmto dohodli, že nastavenie svetelnej križovatky a všetky úkony s tým 

spojené zabezpečí Obec Ľubotice, a to v termíne najneskôr do 30.10.2020.
4) V prípade nesplnenia povinnosti Obce Ľubotice v zmysle bodu 3) tohto článku dohody je 

ktorákoľvek zo zvyšných strán dohody oprávnená vyzvať Obec Ľubotice na splnenie dohody, 
v dodatočne určenom termíne na plnenie. O tom, že niektorá strana dohody vyzvala obec 
Ľubotice na dodatočné plnenie je povinná táto strana dohody informovať aj zvyšné strany 
dohody. Ak ani v tomto dodatočne určenom termíne obec Ľubotice nezabezpečí nastavenie 
svetelnej križovatky, je ktorákoľvek zo zvyšných strán dohody, t. j. spoločnosť CONCEPT 2 
a/alebo spoločnosť Kaufland oprávnená od tejto dohody odstúpiť s okamžitým účinkom 
a Obec Ľubotice je v takom prípade povinná každej zo strán dohody bez zbytočného odkladu 
vrátiť poskytnuté plnenie.
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čl. 3
Záverečné ustanovenia

1) Ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto dohody úplne alebo z časti neplatnými 
nahradia sa novými ustanoveniami, ktoré svojou formou a obsahom zodpovedajú pôvodnému 
ustanoveniu.

2) Všetky ostatné práva a povinnosti strán dohody neupravené touto dohodou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

3) Vedľajšie ústne dohody k tejto dohode neboli urobené.
Zmeny tejto dohody musia byť urobené písomnou formou.

4) Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu dohody stranou dohody poslednou 
v poradí.

5) Táto dohoda sa uzatvára v 3 (troch) vyhotoveniach, pričom každá zo strán dohody dostane 1 
(jedno) vyhotovenie.

6) Strany dohody výslovne prehlasujú, že si túto dohodu pred podpisom prečítali a uzavreli ju po 
vzájomnou prerokovaní na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. To potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto dohode.

7) Neoddeliteľné prílohy tejto dohody sú:
a) Informatívny výpis z OR SR spoločnosti CONCEPT 2,
b) Plné moci osôb konajúcich za spoločnosť Kaufland,
c) Kópia katastrálnej mapy s vyznačením svetlenej križovatky.

V Ľuboticiach, dňa V Ľuboticiach, dňa
^ -\p.'7"CÍZ/o

(

CONCEPT 2 e.r.c 
Bardejovská 2611/3 

Ľubotice 080 06 
IČO: 52 643 191 

IČ DPH: SK2121092303

Mgr. DušajTj3č>ban\
CONCEPT 2 s. r. o.'

V Bratislave, dňa

I
■ŕl■Mj Kaufland

SK/9

Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava III 
ICO: 35 790 164 IČ DPH: SK2020234216

Ing. František Vojčik
Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Ing./Ján Jamnick^/
Kaufland SloVepskä republika v.o.s.

/ /
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