
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-75/2018
č. záznamu: 75/2018-004

Zápis v spís e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode Ínformácií ) v znení
neskorších predpisov som ako povercný zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
30.4.2018 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu, sp. zn.: OcU-Š-75/2018, c. záznamu: 75/2018-003

uzatvorenú dňa 27.4.2018

účinnúod: 1.5.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským starostom obce

a

2., WS a.s., Košice

Komenského 50, 042 48 Košice

zastúpená Ing. Stanislavom Hrehom, PhD. - predsedom predstavenstva

Ing. Róbertom Hezselym - členom predstavenstva

Predmet zmluvy:

- postúpenie práva a povinností stavebníka na stavbu: "Prečerpávacia stanica studenej
vody na Lesnej ul. Poproč", konkrétne realizácia stavebného objektu v rozsahu zemných
prác zo strany obce.

VPoproči, dňa 30.4.2018

Eva Benková
zamestnanec obce poverený zverejňovamm
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ZMLUVA
o postópenl próv a povinnostl st:^lka.6;^..J...^.J2018flÚ na stavbu:

Prečerpévacta stantca studenei vodv na Leane! ul. PooroÔ"u

Cedent: ObecPoproč
ékoteká 2,044 24 Poproé

Zastúpená: Ing. štefanom Jaklovským - staroslom obce
100:00324639

Cesfonór: VýchodoslovRn>ká vodáronské >poloéno>ť, a.s.
Komenakého 50,042 48 Kotlcc

Zastúpená: Ing, Stanislavom Hrehom, PhD. - predsedom predstavenstva
Ing. Róbertom Hézselym - ôtenom predstavenstva
Zapfsaná v obchodnom registri Okresného súdu KoStee I.,
Oddŕel: Sa, vložka Čtslo: 1243/V

ŕ

Bankové spojenie: VÚB Banka, a,s.
IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155
100:36570460
DIČ: 2020063518
Ič DPH: SK2020063518j

Cederrt a cesionár sa dohodli na postúpeni práv a povinnostl súvisiadch s výkonom
funkcie stavebnfka na stavbu: -Preéerpávacia stanlca studenei vodv na Lesnei

t

ul. Poproč" povotenej rozhodnutim Okresného úradu Koéice - okolíe, odbor starostlívostí o
Životné prostredie fc. OU-KS-OSZP 2017/000136 zo dfta 16.01.2017.

Predmetom cedácie je realizácia stavebného objektu v nasledovnom rozsahu bez zemných
prác. Zemné práce sú špecffikované v bode 6. tejto Zmluvy.

80 02 Prečerpávacta stanica vrátane NN prfpojky
SO 03 Verejný vodovod HDPE DN 100 v celkovej dtžke 204 m

Zmluva o postúpeni próv a povinnosti stavebnfka sa uzatvára za nasledovných
podmienok:

1. Cedent postúpí práva a povínnosti stavebnfka na hore uvetíenej stavbe bez nároku na
úhradu doposiaf vynaloíených prostriedkov.

2. Cesionár prevezme práva a povinnosti stavebnfka na hore uvedenej stavbe v uvedenom
rozsahu. Stavba má platné územné a vodoprávne rozhodnutie.

3. Cedent si svoje pripadné podtžnosti a záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s pripravou
a realizáciou stavby do dn&Sného dfta vysporiada sám.

4. Cedent súhlasí s bezodplatným zriadenim vecného bremena na svojich pozemkoch pre

?^.jÄ,ayzSoÄ^wite<^a obce poproe
5. Cedent nemá uzatvorenú platnú zmluvu odielo so zhotoviterom na realizáciu diela.

Cedovaná stavba je pripravená na začatie.

6. Cedent zabezpečí výkop, podsyp, obsyp, zásyp potrubia (zemné práce vrátane
obetónovania poklopov) pre uloíenie potrubia a spätné povTchové terénne upravy pre
dotknuté územie. Cedent zároveň zabezpečt a zodpovedá za vytýčenie podzemných
inžinierskych sietí, trasy potrubia (výškopisné apolohopisné umiestnenie) a
zabezpeôenie bezpeénosti výkopov.
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7. Cedent doložf cesionárovi doklad onakladaní sodpadmi atebo doklad ouložení
prebytoônej zeminy.

8. Cedent sa zaväzuje cesionárovi včas oznámiť pripravenosť diela k dodávke a montáži
stavebného objektu.

9. Cesionór WS a.s. zrealizuje dodávku a montáž stavebného objektu v zmysle projektovej
dokumentácfe a stavebného povolenía pracovníkmi závodu Košice. Následne zabezpečf
poreallzačné zameraníe a geometrický plán.

10. Cesionár po podpisaní Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka oznámi tistom
zmenu stavebnika azmenu stavebného dozora na predmetnej stavbe na prislušný
Okresný úrad, odbor starosttivosti o životné prostredie.

11. PrevádzkovateFom stavby bude WS a.s. Závod KoŠice.

12. Zmluvu môže vypovedať ktorákoFvek zmtuvná strana z akéhokohrók dôvodu atebo bez
udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 - mesačná a začína plynúf dňom nasledujúcim po
doručeni výpovede. Uplynutim výpovednej lehoty zmluva zaniká.

13. Táto zmtuva podlieha zverejneniu podfa zákona 6. 40/1964 Zb. Občianskeho zókonníka
vznení neskorších predpisov azákona 6. 211/2000 Z. z, ostobodnom prístupe
kinformáciám vznenf neskorších prepisov. Zmluva nadobudne úôinnosť dňom
nasledujúdm po dni zverejnenia spôsobom ustanoveným právnymi predpismi podFa prvej
vety.

14. Zmluva nadobúda platnosť podpfsanim oboma zmlyvnými stranami, vyhotovuje sa
v 4-och rovnopisoch, zktorých cedent obdrží jedno vyhotovenie acesionár tri
vyhotovenia.

27 ^ 7M
VPoproä,^..^..^ V KoŠIciach,.......... .>..>>..* .f<<a*

Za cedenta Za cesionára

lng,§tefan.JAKL^Ý Ing. Stan^(av HREHA. PhD.
staroéta obce Poproč predseda^edstavenstva

Ing. Rďftert HÉZSELY
éten pr<teavenstva
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Obec PO P RO Č. okres Koiice - okolie

Uznesenie Obecného zashipiteľstva v Poproči
í. 2/2018 zo dňa 25.4.2018

f

Obccné zastupitcrstvovPopioôi na svojom neplánovanom zasadnutí dňa
25.4^018 prijalo uznesenie í. A.2/2.C./2018, ktorým

s chva ľu je

pfedkrôený návrh zmluvy so spol. VVS a.s.. Košice o postápenf pidv a povinnosti stavehníka
!la-?a71?l:_ľpí?e?ávafÍa.stanica studeneJ vody na L^ng ul., Poproč", predmetom ktorej je
realizácia stavebného objektu v rozsahu zemných prác zo strany Obce Poproč.

Ť

Tn^ Sictan JakIovsK>
starosta obce

Hlasovanie:

.* >

6 J PhDr Ban0tov&, Mgr Bractová, p. HarCarik, p. Jasaň, Mgr. Šp^gárová,za

prilomnl poslanci f Bc. Vincovä
> 1

na hlasovaní: 6 , o
.

.Prot* i 1

zdržalsa O
f *

VPoproči, dňa 25.4.2018

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


