
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-Š-373/2018
č.záznamu: 373/2018-001

Zápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorŠích predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
5.10.2018 na webovom sídle obce PoproČ:

zmluvu sp. zn.: OcU-Š-3 73/2018

uzatvorenú dňa 20.9.2018

účmnýod: 6.10.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč

Školská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., VVSa.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

zastúpená: Ing. Stanislavom Hrehom, PhD., predsedom predstavenstva

Ing. Róbertom Hezsélym, členom predstavenstva

Predmet zmluvy:

zapožÍČanie projektovej dokumentácie pre stavbu: "Poproč - rozšírenie vodovodu"

VPoproči, dna5.10.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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Zmluva o výpožičke projektovej dokumentácie

PožičiavateF:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
100:36570460
Zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel Sa, vložka č. 1243/V
Ing. Stanislav Hreha, PhD. - predseda predstavenstva
Ing. Róbert Hézsely - Člen predstavenstva

a

VypožičiavateF:
Obec Poproč
Školská2,04424Poproč
Starosta obce - Ing. Štefan Jaklovský
IČO: 00324639

Čl.l

Predmet zmluvy

1. Požičiavateľ sa zaväzuje bezplatne odovzdať vypožičiavaterovi projektovú dokumentáciu
vypracovanú vstupni pre stavebné povolenie vrámci stavby "Poproč - rozéírenie
vodovodu".

2. Projektová dokumentácia bola spracovaná pre potreby požičiavateľa WS, a.s.,
Komenského 50, Košice pre stavebné konanie. Požičiavateľ môže odovzdať pre potreby
vypožičiavateľa PD pare č. 3 spolu s vydaným stavebným rozhodnutim.

3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje uvedenú projektovú dokumentáciu užívať v súlade s účelom
tejtozmluvy chrániťju pred stratou, poškodením alebozničením, pričom nieje oprávnený
ju prenechať na užívanie inému.

4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje neodkladne po zrealizovaní a skolaudovani vyššie uvedenej
stavby. túto stavbu písomne ponúknuť požičiavaterovi na odkúpenie za jedno euro, resp.
na prevádzkovanie a požičiavatef sa zaväzuje k uvedenej ponuke zaujať písomné
stanovisko do 30 kalendámych dní odo dňa Jej doručenia.

5. V prípade schválenia dotácie z fondov pre obec Poproč, sa WS, a.s. zaväzuje poskytnúť
finančnú spoluúčasť kpridelenej dotácii vroku, v ktorom bude schválená dotácia, na
základe zmluvy o združení finančnýcK prostriedkov.

6. V prípade neúspešných dotácií je možné postúpiť investorstvo a odovzdať bezplatne
povoľujúcu právnu agendu a vrátiť PD stavby požičiavateľovi WS, a.s.

7. Vypožičiavateľ sa zaväzuje v priebehu výstavby diela prizývať zástupcov budúceho
prevádzkovatera WS, a.s. Závod Košice k technickým rieéeniam a k preberaniu prác
(napr. tlakové skúšky).

8. Vypožičiavateľ je povinný uvedenú projektovú dokumentáciu vrátiť požičiavateľovi do 30
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej vrátenie.

UPRIV-007-2012
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Ostatne ustanovenie

11 I^^ľ^v!i/^..ľ^^ľ^i..p.^i^rlie.yy.p_ožičiav?tera-.Je vyhotovená vštyroch
origináloch, z ktorých obidve zmluvné strany obdržia po dve vyhotove'nia zmluvy.

^' l^"^Í^ir^^!^^^1 ^ n^^ÍÍl^^^ .a^l/^ln^^í ^^^?í"!^i'>.^. ^í?t^^^?^/_^'i^l " ^^!??^??!'??^?_^j-?^_^^j?^
klnformáciam a ° zmRne a d°Plnenl ntôkton^ch záf<onov (zákon o slobode informácií)
vznení neskorších predpísov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a
Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejneňia.

3. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma účastníkmi.

V Koéiciach, dňa: ^ fflj. m V Poproči, dňa:

Požiéiavater VypožičiavateF

/
Ing. Stanisl^ Hreha, PhD. tj^fStefan-tläÉlQ^p
predseda p/ejdstavenstva /^tarosta obce ~ 'T

Ing. Róbert^lézsely
predst^rčlen nstva
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