
Zmluva o realizácii demontáže stožiara osvetlenia 

uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. z. o v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva") 

medzi: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, so sídlom Študentská 2, 911 50 
Trenčín, zastúpená: doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD., IČO: 31 118 259, DIČ: 20 213 763 
68, (ďalej len „TnUAD"); 

AS TRENČÍN, a.s. akciová spoločnosť, so sídlom Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín, 
zastúpená: Mgr. Róbert Rybníček, predseda predstavenstva, IČO: 36 329 509, DIČ: 20 201 80 
272, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 
10328/R, (ďalej len „AS Trenčín" ďalej len „Zmluvné strany"); 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je určenie práv a povinností zmluvných strán pri realizácii 
demontáže stožiara osvetlenia umiestneného na pozemku pare. č. 1627/260 vo 
vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúceho sa v tesnej blízkosti pozemku par. č. 
1627/624 vo vlastníctve Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej 
len „TnUAD"). 

2. TnUAD strpí na čas trvania tejto zmluvy v nevyhnutnom rozsahu prítomnosť 
zamestnancov spoločnosti realizujúcej demontážne práce na pozemku vo vlastníctve 
TnUAD, v Trenčíne, na parcele KN č. 1627/624 v katastrálnom území Trenčín, 
zapísaného na LV č. 3995 vedenom Okresným úradom Katastrálny odbor ako, 
zastavané plochy a nádvoria. 

3. AS Trenčín zabezpečí všetky práce súvisiace s realizáciou demontážnych prác 
v súlade s platnou legislatívou tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb 
a majetku TnUAD. 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Za účelom naplnenia predmetu zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú: 
a) AS Trenčín 

• Doručí TnUAD do dvoch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy kompletný menný zoznam pracovníkov, ktorí sa budú 
pohybovať po nehnuteľnosti TnUAD v čase platnosti tejto zmluvy. 

• Odstrániť stožiar osvetlenia výlučne v deň pracovného voľna (sobota) 
a presný termín oznámi najneskôr 3 pracovné dni vopred. 

• Zabezpečí kompletné zbúranie nadzemnej časti stožiara a jeho základu 
a odvoz stavebnej sute do 06. 01. 2019. 

• V prípade poškodenia oplotenia, tento uvedie do pôvodného stavu do 
06 .01 .2019. 
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• V prípade poškodenia trávnika tento uvedie do pôvodného stavu do 30. 
04. 2019. 

• Zabezpečí sadové úpravy v jarnom období do 30. 04. 2019. 

b) TnUAD 
• Umožní AS Trenčín realizáciu demontáže stožiara do 06. 01. 2019 

podľa podmienok tejto zmluvy. 
• Zabezpečí vstupné školenie BOZP pred zahájením prác pracovníkov 

pohybujúcich sa po nehnuteľnosti TnUAD. 

1. Zmluvné strany sa dohodli na trvaní zmluvy na dobu určitú do 30. 04. 2019, kedy AS 
Trenčín vykoná osadenie trávnatej plochy. 

1. Zmluvné strany môžu meniť alebo doplniť obsah tejto Zmluvy len formou písomných 
dodatkov na základe dohody Zmluvných strán. 

2. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, ako aj platnými právnymi predpismi majúcimi vzťah k 
predmetu a účelu tejto Zmluvy. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

5. Zmluva nadobúda platnosť v deň podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po dni zverejnenia v CRZ SR. 

Článok IV. 
Doba trvania zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

V V 

AS TRENČÍN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne 


