
Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení

medzi účastníkmi:

1. Občianske združenie ŽIVOT POD HÁJOM (ďalej len „Združenie“)
Sídlo: Hapákova č. 3, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika 
Zastúpené: JUDr. Janou Pošefkovou - predsedníčkou združenia 

Petrom Klusom - podpredsedom združenia
IČO: 42083401 
DIČ:2022627662
Bankové spojenie: FIO banka, a. s., pobočka Prešov
Číslo účtu: IBAN SK 8983300000002700869013
Registrované na Ministerstve vnútra SR pod č. WS/1-900/90-32125

ďalej ako „ prevodca“

2. Obec Ľubotice
Sídlo: Čsl. letcov 2,080 06 Ľubotice, Slovenská republika 
Zastúpená: JUDr. Miroslav Makara, starosta obce 
IČO: 00690538 
DIČ: 2021302965
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobočka Prešov 
Číslo účtu: SK88 0200 0000 0000 2972 8572

ďalej ako „nadobúdateľ“

za týchto podmienok:

I.

Združeniu bolo Rozhodnutím č. SÚ-S/7851/148849/2018/735 - Kt zo dňa 03.10.2018 vydané 
stavebné povolenie Obcou Ľubotice (ďalej len „stavebné povolenie“):
na inžinierske stavebné objekty pod označením „SO-01 Parkovisko č. 1, SO 02 Parkovisko č. 2“ 
(ďalej v texte ako „stavba“), pracovný názov „Ľubotice - parkovisko na ul. Hapákovej“.

Na základe citovaného stavebného povolenia je stavebník oprávnený zrealizovať uvedenú 
stavbu, kde je povinný dodržať všetky podmienky stavebného povolenia a zabezpečiť všetku 
dokumentáciu nutnú pre kolaudáciu.

II.

Stavebník Združenie týmto prevádza na nadobúdateľa práva a povinnosti stavebníka na 
základe stavebného povolenia v časti inžinierskeho stavebného objektu „SO-01 Parkovisko č. 1, SO 
02 Parkovisko č. 2“, pracovný názov „Ľubotice - parkovisko na ul. Hapákovej“, a to na pozemku 
v k. ú. Ľubotice, pare. KNC č. 3169/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2 a pozemku pare. 
KNC č. 3169/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m2, ktoré sú vo vlastníctve Združenia, 
evidované na LV č. 2594, bezodplatne.



Nadobúdateľ vstupuje do postavenia stavebníka podľa stavebného povolenia a nadobúda 
práva a preberá povinnosti, vyplývajúce zo stavebného povolenia k uvedenej časti stavebného objektu 
a za podmienok uvedených v tejto dohode.

III.

Táto dohoda bola napísaná v troch (3) vyhotoveniach, jedno je pre převodců, jedno pre 
nadobúdateľa a jedno vyhotovenie je pre účely oznámenia zmeny stavebníka príslušnému stavebnému 
úradu.

Prílohou dohody je jedno vyhotovenie právoplatného stavebného povolenia.
Nadobúdateľ vyhlasuje, že je oboznámený so znením všetkých označených príloh, ktoré 

preberá spolu s jedným vyhotovením tejto dohody.
Účastníci sa dohodli, že prevodca v súčinnosti s nadobúdateľom písomne oznámi prevod práv 

a povinností vyplývajúcich so stavebného povolenia príslušnému stavebnému úradu.

Účastníci dohody vyhlasujú, že si text zmluvy prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 
ju podpisujú.

V Ľuboticiach, dňa ....

Prevodca Nadobúdateľ

/

JUDr. Jana Pošefková 
predsedníčka združenia

JUDr. Miroslav'Mal 
starosta obce

iv ÍVlakara

Peter Klus
podpredseda združenia
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