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N á v r h    n a    u z n e s e n i e

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

I. s c h v a ľ u j e: 

 

uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi  Mestom Žiar nad Hronom a spoločnosťou T+T, 
a. s., IČO 36 400 491, so sídlom Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, spoločnosť je zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10312/L, spoločnosť 
je zastúpená Ing.  Miloslavom Sokolovským – predsedom predstavenstva a Ing.  Milošom 
Ďurajkom – členom predstavenstva.



D ô v o d o v á   s p r á v a

Mesto a spoločnosť TATRA REAL, a.s., so sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 31 396 437, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 851/B uzatvorili dňa 21. 09. 2009 
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari  nad Hronom č.  52/2009,  bod III,  prijatého 11.06. 2009 
Zmluvu  o  spolupráci,  predmetom  a  účelom  (cieľom)  ktorej  bolo  zefektívnenie  a  skvalitnenie  odpadového 
hospodárstva v spádovom regióne Mesta. Mesto a TATRA REAL, a.s. sa v rámci Zmluvy o spolupráci dohodli na 
spoločnom zámere:
•  vytvoriť spoločný podnik v oblasti odpadového hospodárstva vo forme akciovej spoločnosti,
•  zabezpečiť  pre  Mesto  Žiar  nad  Hronom  a  široké  okolie  obstaranie  nových  skládkových  kapacít  na 

zneškodňovanie  nie  nebezpečného  odpadu  skládkovaním  bez  potreby  zaberania  ďalšieho  územia  a  ich 
následné prevádzkovanie,

•  zabezpečiť financovanie modernizácie mechanizmov a zariadení na nakladanie s odpadom, 
•  skoncentrovať, skvalitniť a zefektívniť služby poskytované v oblasti odpadového hospodárstva a nakladania s 

komunálnym a drobným stavebným odpadom.

Mesto prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti  TECHNICKE SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., so 
sídlom Alexandra  Dubčeka  45,  965 58  Žiar  nad  Hronom, IČO:  31 609 651,  zapísanej  v  Obchodnom registri 
Okresného súdu Banská Bystrica,  Oddiel  Sro, Vložka č.  2034/S  a  TATRA REAL,  a.s.  za účelom naplnenia 
Zmluvy o spolupráci založili spoločný podnik - akciovú spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., so  
sídlom SNP č. 131, 965 01  Žiar nad Hronom, IČO: 44 877 315, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 970/S.

TATRA REAL, a.s. v mesiaci október 2012 previedla všetky svoje akcie v spoločnosti Technické služby – Žiar nad 
Hronom, a.s., ktorých úhrnná menovitá hodnota zodpovedala 90% základného imania spoločnosti, na Spoločnosť 
T+T, a.s.

Zmluvné strany mali záujem, aby sa aj po zmene v osobe majoritného akcionára spoločnosti Technické služby –  
Žiar nad Hronom, a.s., plnili zámery a dohody obsiahnuté v Zmluve o spolupráci, aby bol naplnený jej účel a preto 
Spoločnosť  T+T,  a.s.  prevzala  na  základe  Dodatku  k Zmluve  o spolupráci  zo  dňa  11.10.2012 všetky práva  a 
povinnosti TATRA REAL-u, a.s., vyplývajúce zo Zmluvy o spolupráci a stala sa namiesto TATRA REAL-u, a.s. 
účastníkom (zmluvnou stranou) Zmluvy o spolupráci.

Na základe vzájomného rokovania sa Mesto a spoločnosť T+T, a.s., sledujúc naplnenie spoločného zámeru rozvoja 
odpadového  hospodárstva  v meste  Žiar  nad  Hronom,  zabezpečenie  urýchlenej  výstavby  nových  skládkových 
kapacít,  garantovanie  výšky  poplatkov  za  komunálne  odpady,  finančnú  podporu  aktivít  mesta  a zosúladenie 
podmienok spolupráce s aktuálnym stavom a platnou legislatívou, dohodli na úprave svojich práv  a povinností 
v novej zmluve o spolupráci.



Zmluva o spolupráci
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v  
znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)

 medzi zmluvnými stranami:

1.   Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
so sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
zastúpené: Mgr. Peter Antal, zástupca primátora 
bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
číslo účtu: 14621422/0200
(ďalej ako „Mesto“)

a

2.  T+T, a.s., IČO: 36 400 491
so sídlom Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel  Sa, Vložka číslo: 10312/L
Zastúpená: Ing. Miloslav Sokolovský - predseda predstavenstva
                   Ing. Miloš Ďurajka - člen predstavenstva
(ďalej ako „Spoločnosť T+T, a.s.“)

Mesto a Spoločnosť T+T, a.s. môžu byť v tejto zmluve ďalej označovaní samostatne aj ako 
„Zmluvná strana“ alebo spoločne aj ako „Zmluvné strany“.

Preambula
      

1. Mesto  a  spoločnosť  TATRA REAL,  a.s.,  so  sídlom  Dunajská  25,  811  08  Bratislava,  IČO: 

31 396 437, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 

číslo: 851/B (ďalej ako „TATRA REAL, a.s.“) uzatvorili dňa 21.09.2009 Zmluvu o spolupráci 

(ďalej len „Zmluva o spolupráci"), predmetom a účelom (cieľom) ktorej bolo zefektívnenie a 

skvalitnenie odpadového hospodárstva v spádovom regióne Mesta. Mesto a TATRA REAL, 

a.s. sa v rámci Zmluvy o spolupráci dohodli na spoločnom zámere:

•  vytvoriť  spoločný  podnik  v  oblasti  odpadového  hospodárstva  vo  forme  akciovej 

spoločnosti,

•  zabezpečiť pre Mesto Žiar nad Hronom a široké okolie obstaranie nových skládkových 

kapacít  na  zneškodňovanie  nie  nebezpečného  odpadu  skládkovaním  bez  potreby 

zaberania ďalšieho územia a ich následné prevádzkovanie,

•  zabezpečiť  financovanie  modernizácie  mechanizmov  a  zariadení  na  nakladanie  s 

odpadom, 

•  skoncentrovať,  skvalitniť  a  zefektívniť  služby  poskytované  v  oblasti  odpadového 

hospodárstva a nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom.

2. Mesto prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti  TECHNICKE SLUŽBY Žiar nad Hronom, 

spol.  s r.o.,  so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar  nad Hronom, IČO: 31 609 651, 



zapísanej  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu  Banská  Bystrica,  Oddiel  Sro,  Vložka  č. 

2034/S (ďalej ako „TECHNICKE SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.“), a  TATRA REAL, 

a.s. za účelom naplnenia Zmluvy o spolupráci založili  spoločný podnik - akciovú spoločnosť 

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., so sídlom SNP č. 131, 965 01  Žiar nad Hronom, 

IČO: 44 877 315, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, 

Vložka č. 970/S (ďalej ako  „Nová spoločnosť").

3. TATRA REAL, a.s. v mesiaci október 2012 previedla všetky svoje akcie v Novej spoločnosti, 

ktorých úhrnná menovitá hodnota zodpovedala 90% základného imania Novej spoločnosti, na 

Spoločnosť T+T, a.s.

4. Zmluvné  strany  mali  záujem,  aby  sa  aj  po  zmene  v  osobe  majoritného  akcionára  Novej 

spoločnosti,  plnili  zámery a dohody obsiahnuté v Zmluve o spolupráci, aby bol naplnený jej 

účel a preto Spoločnosť T+T, a.s. prevzala na základe Dodatku k Zmluve o spolupráci zo dňa 

11.10.2012  všetky  práva  a  povinnosti  TATRA  REAL-u,  a.s.,  vyplývajúce  zo  Zmluvy  o 

spolupráci a stala sa namiesto TATRA REAL-u, a.s. účastníkom (zmluvnou stranou) Zmluvy o 

spolupráci.

5. Na základe vzájomného rokovania sa Zmluvné strany, sledujúc naplnenie spoločného zámeru 

v zmysle tejto Preambuly, dohodli na nasledovnej úprave svojich práv  a povinností. 

Článok I
Povinnosti Zmluvných strán pri obstaraní a prevádzkovaní novej Skládky odpadov 

1. Mesto  je  na  základe  Rozhodnutia  Slovenskej  inšpekcie  životného  prostredia,  Inšpektorát 

životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len 

„Inšpekcia“),  o zmene  integrovaného  povolenia  č.  460-  27461/2009/Kas/470340104/Z2, 

vydaného dňa 24.08.2009 (ďalej  ako „Stavebné povolenie“),  ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 27.08.2009, stavebníkom stavby „„Skládka odpadov Horné Opatovce, 1. etapa – 2. časť“ 

(ďalej ako „stavba Nová skládka“), na pozemkoch, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Horné Opatovce: 
a) zapísaných na LV č. 794 a to: 

• CKN parcela č. 158/24 – ostatné plochy o výmere 7063 m2

• CKN parcela č. 158/47 – ostatné plochy o výmere 5708 m2

• CKN parcela č. 247/2  – ostatné plochy o výmere 6664 m2

• CKN parcela č. 247/3 – ostatné plochy o výmere 5925 m2

• EKN parcela č. 1015 – orná pôda o výmere 1033 m2

• EKN parcela č. 1018 – orná pôda o výmere 1049 m2 

• EKN parcela č. 1019 – orná pôda o výmere 1224 m2

• EKN parcela č. 1116 – ostatné plochy o výmere 142 m2

• EKN parcela č. 1117 – ostatné plochy o výmere 5661 m2
b) zapísaného na LV č. 1680 a to:



• EKN parcela č. 1016 – orná pôda o výmere 1043 m2
c) zapísaného na LV č. 2675 a to:

• EKN parcela č. 1017 – orná pôda o výmere 1050 m2

2. Rozhodnutím  Inšpekcie   č.  6241-20420/2011/Kas/470340104/S,  zo  dňa  13.07.2011,  ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2011, bola predĺžená platnosť Stavebného  povolenia na 

stavbu Nová skládka do 27.08.2013.  

3. Zmluvné strany sa dohodli  na zmene stavebníka stavby Nová skládka a to tak, že novým 

stavebníkom stavby Nová skládka sa stane Nová spoločnosť. 

4. Mesto  sa   za  účelom  zachovania  právnych  účinkov  právnych  úkonov  už  doteraz 

uskutočnených  Mestom v súvislosti  s výstavbou  stavby Nová  skládka  a v záujme plynulého 

priebehu stavebného a kolaudačného konania zaväzuje postúpiť na Novú spoločnosť všetky 

práva  a povinnosti,  týkajúce  sa  uskutočnenia  stavby  Nová  skládka,  vyplývajúce  mu  zo 

Stavebného povolenia. 

5. Spoločnosť T+T, a.s. sa ako majoritný akcionár Novej spoločnosti zaväzuje, že zabezpečí, aby 

Nová spoločnosť po postúpení všetkých práv a povinností,  týkajúcich sa uskutočnenia stavby 

Nová skládka na Novú spoločnosť v zmysle bodu 4 tohto článku, na vlastné náklady obstarala 

a ukončila v súlade so Stavebným povolením výstavbu stavby Nová skládka a to  do 31.12. 

2013. 

6. Mesto  súhlasí  so  zmenou  prevádzkovateľa  Novej  skládky  zo  spoločnosti  TECHNICKÉ 

SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., na Novú spoločnosť a zaväzuje sa poskytnúť Novej 

spoločnosti potrebnú súčinnosť na uskutočnenie tejto zmeny. 

Článok II
Povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa pozemkov 

1. Nová skládka bude umiestnená v areáli Skládky odpadov Horné Opatovce (ďalej len „Areál 

pôvodnej skládky“), a to:  

a) sčasti na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horné Opatovce, ktoré sú 

vo výlučnom vlastníctve Mesta, zapísané na LV č. 794 a to: 

• CKN parcela č. 158/24 – ostatné plochy o výmere 7063 m2

• CKN parcela č. 158/47 – ostatné plochy o výmere 5708 m2

• CKN parcela č. 247/2  – ostatné plochy o výmere 6664 m2

• CKN parcela č. 247/3 – ostatné plochy o výmere 5925 m2

• EKN parcela č. 1015 – orná pôda o výmere 1033 m2

• EKN parcela č. 1018 – orná pôda o výmere 1049 m2 



• EKN parcela č. 1019 – orná pôda o výmere 1224 m2

• EKN parcela č. 1116 – ostatné plochy o výmere 142 m2

• EKN parcela č. 1117 – ostatné plochy o výmere 5661 m2

b) sčasti na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horné Opatovce, ktoré sú 

ku dňu podpisu tejto zmluvy v podielovom spoluvlastníctve a to:  

• EKN parcela č.  1016 – orná pôda o výmere 1043 m2, zapísaná  na LV č.  1680, 

spoluvlastnícky podiel Mesta je 3/4 z celku (4/8+1/12+1/12+1/12)

• EKN parcela  č.  1017  –  orná  pôda o  výmere  1050 m2,  zapísaná  na  LV č.  2675, 

spoluvlastnícky podiel Mesta je 4/5 z celku (3/5+1/5)

(ďalej spolu ako „Dotknuté pozemky“).

Presné zameranie Dotknutých pozemkov a následná identifikácia v zmysle ustanovenia § 67 
ods. 2 zákona č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katastrálny zákon“) sa uskutoční 
po  ukončení  výstavby,  resp.  v priebehu  výstavby  stavby  Nová  skládka  na  základe 
geometrického plánu vyhotoveného osobou na to oprávnenou v zmysle ustanovenia § 67 ods. 
3 Katastrálneho zákona a overeného Správou katastra (ďalej len „Geometrický plán“) a to na 
náklady Novej spoločnosti a bude zahŕňať všetky pozemky, na ktorých sa budú nachádzať 
všetky stavebné objekty tvoriace stavbu Nová skládka. 

2. Mesto sa zaväzuje, že uzavrie s Novou spoločnosťou kúpnu zmluvu na Dotknuté pozemky vo 

vlastníctve Mesta, za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: 

a) Nová spoločnosť v rámci svojej povinnosti v zmysle článku I bod 5 tejto zmluvy na vlastné 

náklady obstará a ukončí výstavbu  stavby Nová skládka v súlade s platným Stavebným 

povolením, najneskôr do 31.12. 2013; 

b) po splnení podmienky uvedenej v písm. a) tohto bodu zmluvy Nová spoločnosť písomne 

požiada  Mesto  o kúpu  Dotknutých  pozemkov,  pričom  prílohou  žiadosti  musí  byť 

geometrický plán,  ktorý bude presne špecifikovať  predmet  kúpy v zmysle  bodu 1 tohto 

článku  a  znalecký  posudok.  Kúpna  cena  Dotknutých  pozemkov  sa  stanoví  ako  súčin 

celkovej  výmery  Dotknutých  pozemkov,  zistenej  spôsobom uvedeným   v  bode  1  tohto 

článku zmluvy, a jednotkovej ceny (t.j. ceny za 1 m² pozemku), pričom jednotková cena 

bude stanovená minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom.  

c) Písomná  žiadosť  Novej  spoločnosti  v zmysle  písmena  b)  tohto  bodu  zmluvy  musí  byť 

Mestu doručená najneskôr do 31.12. 2014. Nová spoločnosť je oprávnená požiadať Mesto 

o kúpu  Dotknutých pozemkov najskôr dňom splnenia podmienky špecifikovanej v písm. a) 

tohto bodu zmluvy.  

d) Predaj  Dotknutých  pozemkov  bude  schválený  v Mestskom  zastupiteľstve  v Žiari  nad 

Hronom. 
      

3. Poplatky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne 

iné  náklady  spojené  s odkúpením  Dotknutých  pozemkov,  uhradí  v plnej  výške  Nová 



spoločnosť.

4. Mesto  poskytne  Novej  spoločnosti  potrebnú  súčinnosť,  ktorú  možno  od neho  spravodlivo 

požadovať, pri odkúpení Dotknutých pozemkov, resp. spoluvlastníckych podielov k Dotknutým 

pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb. 
 

5. Mesto za zaväzuje, že ak ho na to Nová spoločnosť písomne vyzve, tak s ňou za podmienok 

stanovených  zákonom  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov 

a v súlade  so  Zásadami  hospodárenia  a nakladania  s majetkom  Mesta  Žiar  nad  Hronom 

uzavrie nájomnú zmluvu, na základe ktorej jej prenechá do užívania Dotknuté pozemky vo 

vlastníctve Mesta, najskôr však dňom postúpenia všetkých práv a povinnosti, týkajúcich  sa 

uskutočnenia  stavby  Nová  skládka,  vyplývajúcich  zo  Stavebného  povolenia,  na  Novú 

spoločnosť (bod 4 článku I. tejto zmluvy).  

Článok III
Vecné bremená

1. Mesto sa zaväzuje, že bezodplatne uzavrie s Novou spoločnosťou  zmluvu o zriadení vecného 

bremena in rem na dobu neurčitú k pozemkom nachádzajúcim sa v Areáli pôvodnej skládky 

v katastrálnom  území  Horné  Opatovce,   ktoré  sú  nevyhnutné  na  účelné  využívanie 

a prevádzku Novej skládky a ktoré sa nestanú vlastníctvom Novej spoločnosti v zmysle článku 

II tejto zmluvy (ďalej len „Priľahlé pozemky“), a to v prospech vlastníka Novej skládky, pričom 

tomuto vecnému bremenu bude zodpovedať právo prechodu, prejazdu, užívania a parkovania 

osobnými,  nákladnými  a inými  motorovými  vozidlami  vlastníka  Novej  skládky  a jeho 

obchodných partnerov s tým, že Mesto a oprávnený z vecného bremena budú znášať náklady 

na údržbu  Priľahlých pozemkov podľa miery spoluužívania a to za kumulatívneho splnenia 

nasledovných podmienok: 

a) Nová spoločnosť v rámci svojej povinnosti v zmysle článku I bod 5 tejto zmluvy na vlastné 

náklady obstará a ukončí výstavbu  stavby Nová skládka v súlade s platným Stavebným 

povolením, najneskôr do 31.12. 2013; 

b) Po splnení podmienky uvedenej v písm. a) tohto bodu zmluvy Nová spoločnosť písomne 

požiada  Mesto  o zriadenie  vecného  bremena  k Priľahlým  pozemkom,  pričom  prílohou 

žiadosti  musí  byť  geometrický  plán,  ktorý  bude  presne  špecifikovať  rozsah  vecného 

bremena na Priľahlých pozemkoch; 

c) Písomná  žiadosť  Novej  spoločnosti  v zmysle  písmena  b)  tohto  bodu  zmluvy  musí  byť 

Mestu  doručená  najneskôr  do  2  (dvoch)  mesiacov  od  nadobudnutia  právoplatnosti 

kolaudačného  rozhodnutia,  ktorým  sa  povoľuje  užívanie  stavby  Nová  skládka.  Nová 

spoločnosť  je  oprávnená  požiadať  Mesto  o zriadenie  vecného  bremena  k Priľahlým 

pozemkom najskôr dňom splnenia podmienky špecifikovanej v písm. a) tohto bodu zmluvy.



d) Zriadenie  vecného  bremena  k Priľahlým  pozemkom  v rozsahu  špecifikovanom 

geometrickým plánom  bude schválené v Mestskom zastupiteľstve v Žiari nad Hronom. 

2. Poplatky spojené s návrhom na vklad vecného bremena, vymedzeného v ods. 1 tohto článku 

zmluvy, prípadne iné náklady spojené so zriadením vecného bremena, uhradí v plnej výške 

Nová spoločnosť.

Článok IV
Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Spoločnosť  T+T,  a.s.  sa  ako  majoritný  akcionár  Novej  spoločnosti  zaväzuje,  že 

prostredníctvom  svojich  zástupcov  vo  vedení  Novej  spoločnosti  zabezpečí,  aby  Nová 

spoločnosť mesačne, vždy do 15- teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca zo svojho účtu 

pravidelne  poukazovala  na  účet  Mesta  Žiar  nad  Hronom,  uvedený  v záhlaví  tejto  zmluvy, 

finančný  dar  vo  výške  2,7  %  z  obratu  Novej  spoločnosti  v meste  Žiar  nad  Hronom  za 

predchádzajúci kalendárny mesiac a to počnúc mesiacom marec 2013. 

2. Spoločnosť  T+T,  a.s.  sa  ako  majoritný  akcionár  Novej  spoločnosti  zaväzuje,  že 

prostredníctvom  svojich  zástupcov  vo  vedení  Novej  spoločnosti  zabezpečí,  že  Nová 

spoločnosť nebude minimálne po dobu 6 rokov požadovať zvýšenie sadzby poplatku za jeden 

liter zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území Mesta Žiar 

nad Hronom, ktorá je v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta vo výške 

0,023 €/ liter, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak a to v prípade, že sa legislatíva 

v odpadovom hospodárstve zmenila  do takej  miery,  že  nemožno od Spoločnosti  T+T, a.s. 

spravodlivo a rozumne požadovať dodržanie tohto záväzku. 

Článok V
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si na požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnú všetku 

potrebnú súčinnosť na splnenie predmetu a účelu tejto zmluvy, ktorú možno dôvodne od druhej 

Zmluvnej strany požadovať.

2. Adresou určenou na doručovanie písomností sa rozumie adresa uvedená v záhlaví zmluvy, 

resp. iná  adresa, ktorú Zmluvná strana písomne oznámila druhej strane. Zmluvné strany sa 

dohodli, že každá z nich má povinnosť oznamovať druhej Zmluvnej strane zmenu adresy pre 

doručovanie. V prípade porušenia tejto povinnosti alebo pri inak zmarenom doručení (napr. pri 

dočasnej neprítomnosti adresáta, odmietnutím prevzatia zásielky ...) sa zásielka považuje za 

doručenú momentom jej vrátenia späť k odosielateľovi.

3. Táto zmluva je  vyhotovená v slovenskom jazyku,  v štyroch rovnopisoch,  po dva pre každú 



Zmluvnú stranu.

4. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté 

ostatné  ustanovenia  tejto  zmluvy.  Zmluvné  strany  sú  povinné  bezodkladne  neplatné 

ustanovenie  nahradiť  novým,  zodpovedajúcim  hospodárskemu  účelu  tejto  zmluvy,  ktorý 

zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sa musia zakotviť v písomnej forme a musia byť 

podpísané Zmluvnými stranami.

6. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  Zmluvnými  stranami  a účinnosť  dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta. 

7. Účinnosťou tejto zmluvy sa zrušuje Zmluva o spolupráci zo dňa 21.09.2009 v znení jej dodatku 

zo dňa 11.10.2012, bližšie špecifikovaná v Preambule tejto zmluvy. 

8. Táto  zmluva  bola  schválená  uznesením  Mestského  zastupiteľstva  v  Žiari  nad  Hronom 

č. ........../2013 zo dňa 21. februára 2013.

9. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali,  pričom zmluvné strany vyhlasujú,  že obsah tejto zmluvy 

plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez 

omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

      V Žiari nad Hronom, dňa............2013                     V Žiari nad Hronom, dňa.........2013

      T+T, a.s.:                                                                 Mesto:   

      ....................................................                           .................................................
      Ing. Miloslav Sokolovský                                    Mgr. Peter Antal 

predseda predstavenstva                                zástupca primátora
T+T, a.s.     Mesto Žiar nad Hronom

.....................................................
Ing. Miloš Ďurajka
člen predstavenstva
T+T, a.s.
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