
Zmluva 

 

Zmluvná strana 1: 

Meno:                                     Ján Surovec 

Rodné číslo:                           640514/6396 

Trvalé bydlisko:                     Robotnícka 2201/78, Senec 

 

 

 

 

Zmluvná strana 2: 

Názov:                                    Obec Nový Svet 

IČO:                                        37998447 

Sídlo:                                      Obecný úrad Nový Svet 24, 903 01 Senec 

Štatutárny orgán:                    Zuzana Pavleová, starostka obce 

 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom: 

 

1. Predmet zmluvy 
1.1 Predmetom tejto zmluvy sú práva a povinnosti oboch zmluvných strán pri údržbe   

kaplnky.  

  

1.2 Obec touto cestou udeľuje dodatočný súhlas so stavbou kaplnky na pozemku obce. 

 

1.3 Kaplnka je postavená na obecnom pozemku parcely regitra „C“ parcelné čísla 341/25, 

druh pozemku: cintorín v katastrálnom území Nový Svet, okres Senec zapísaný na LV 

č. 997 Okresného úradu Senec. 

 

2. Práva a povinnosti zmluvnej strany 1  
2.1 Zmluvná strana 1 je povinná udržiavať stavbu kaplnky na pozemku obce v takom stave, 

aby neohrozovala verejný záujem, ani obyvateľov obce, prípadne návštevníkov 

cintorína. 

2.2 Zmluvná strana 1 je povinná v prípade, ak bude stavba ohrozovať zdravie alebo majetok 

obyvateľov obce, odstrániť ju a dať pozemok do pôvodného stavu, resp. opraviť ju tak, 

aby nevzniklo žiadne uvedené ohrozenie. 

 

3. Práva a povinnosti zmluvnej strany 2 
3.1 Zmluvná strana 2 nezodpovedá za uvedenú stavbu v žiadnom rozsahu. 

3.2 V prípade ak zmluvná strana 1 nedodrží povinnosti uvedené v bode 2. má právo 

zmluvná strana 2 uložiť zmluvnej strane1 pokutu vo výške 1.000,- Eur. 



4. Záverečné ustanovenia 
4.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami, ak nie je právnymi predpismi alebo v tejto zmluve stanovené inak. 

4.2 Táto zmluva je uzatvorená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení 

obdrží každá zmluvná strana.  

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, a že táto zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni. 

4.4 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Novom Svete dňa ................................ 

 

Za zmluvnú stranu 1                                                               Za zmluvnú stranu 2 

 

 

 

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

             Ján Surovec                                                                          Obec Nový Svet 

                                                                                                 Zuzana Pavleová, starostka obce 


