
Obec Poproč
y.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 PoproČ
sp. zn.: OcU-I-447/2019
č. záznamu: 447/2019- 001

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

mformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode uiformácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
10.9.2019 na webovom sídle obce Poproč:

r_

zmluvu, sp. zn.: OcU-I-445/2019

uzatvorenú: 4.9.2019

účinnúod: 11.9.2019

zmluvné strany:

l./ ObecPoproč
v

Skolská2,04424PoproČ
zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., VVSa.s.

Komenského 50, 042 48 Košice
zastúpená Matejom Šlaukom, referentom ZC

Predmet zmluvy:

realizácia kanalizačnej prípojky objektu na Brezová 20

VPoproči, dňa 10.9.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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Zmluva o realizácii kanalizačnej prípojky (S\ICE

\ '* SBSÉč. 2589/2019/NSKfíj
. <

^B (uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákomiíka)
Ä^'

v

CLL

Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ (ďalej len "zhotovitel%<):
Obchodné meno: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídio: Komenského 50, 042 48 Košice
Obchodný regisfer: Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
ICO: 36570460 ICDPH? SK 2020063518 DIC:

u

2020063518
yzastúpení: Slauka Matej referent ZC

Bankové spojenie (UBAN): SK36 1111 0000 0066 2641 7016
Závod: Kosice

Adresa závodu: Komenského 50, 042 48 Košice

2. Objednávateľ (ďalej len "objednávateľ"):
C. zntíuvného účtu: 4390001820 Č. obchodného partnera; 2000000361

Meno a priezvisko: Obec Poproč
Adresa bydliska: Skolská2,04424Poproč
Banfcové spojenie (IBAN);
V zastúpení: Ing. Iveta Komorová Hiľlovská - starostka
Adresa objektu Brezová 12, 044 24 Poproc
(odberného miesta):
Kat územie: Poproč C. parcely:

u

1326

Dátum narodenia: Tel. kontakt: 0554668170, 055/46644ld
e-mafl: starosta@poproc.sk MobU: 0907950728

v

a.n.

Predmet zmluvy

L ^^^iľ/i^lÍl^^,a?Saf^eJj"nÍiqi^ ^ej.-^k?ľ;zra,lľva") sa zhotoviteľzaväzujena
základe žiadosti objednávateľa 20 dôa 04. 09. 2019 uskutočniť*:

realizáciu kanalizačnej prípojky, resp. jej časti
3 zemné - výkopové práce
x] dodávku kanalizačnej revíznefšachty
D dodávku čerpadla v prípade tlakovej kanalizačnej prípojky
D dodávku domovej čerpacej stanice
D dodávku prečerpávacej šachtv
D dodávku a montáž tlakového potrubia medzi revíznou šachtou a domovou čerpacou stani^u

*Správnu možnosť označte krížikom
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ci.m.

Cena za realizáciu prác

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná realizáciu prác uvedených v Čl. II.
v bode 1. tejto zmluvy bezodplatne.

v

ci.rv.

Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii predmetu zmluvyuvedeného vČl. II. vbode 1. zmluvy
vykonať:
a) prvú obhliadku miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok

realizácie,
b) dodávku materiálu a montáž kanalizačnej prípojky,
c) dodávku a osadenie kanalizačnej revíznej šachty,
d) prepojenie kanalizačnej prípojky na vnútomú kanalizáciu nehnuteľnosti,
e) zemné-výkopové práce,
f) dodávku čerpadla v prípade tlakovej kanalizačnej prípojky.
V prípade potreby vykonania yýkopových prác na komunikáciách sa zhotoviteľ zaväzuje
zabezpečiť vytýčenie podzemných sietí a povolenie k výkopovým prácam na komunikáciách
od správcu komunikácie.

2. Zhotovíteľ sa zaväzuje vykonať právne úkony súvisiace s realizáciou preánetu zmluvy
vo vzťahu ku stavebnému úradu v zmysle Zákonač. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii prác
uvedených v Cl. II. v bode 1. a v Čl. IV. bode 1 tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ a ním poverené osoby sú oprávnené vstupovať na pozemok objednávateľa,
pnp. do objektov vo vlastiiíctve objednávateľa, v súvislosä s realizáciou prác uvedených
v Cl. IL v bode 1. a v Cl. IV. bode 1. tejto zmluvy. Objednávateľje povinný uvedeným osobám
umožniť a strpieť ich ystup na svoj pozemok,j>rí^ do objektov vo^vojom vlastníctve.

5. Termín realizácie prác, ktoré súuvedené v Čl. II. v bode 1. a v Čl. IV. v bode 1. tejto zmluvy,
dohodne zhotoviteľ s objednávateľom prostrediuctvom telefonického kontaktu uvedeného

v

v Cl. I. v bode 2. tejto zmluvy v lehote najmenej 3 dní pred ich realizáciou.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce uvedené v Čl. II. v bode 1. av Čl. FV. bode 1. tejto

zmluvy do 6 kalendámych mesiacov odo dňa podpísania zmluvy poslednou zo zmluvných
strán.

y

CLV.
Osobítné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ prevádza na objednávateľa a objednávateľ
nadobúda vlastoiíctvo ku kanalizačnej prípojke ku dňu odovzdania diela uvedeného
v Preberacom protokole.

2. Objednávateľ týmto sphiomocňuje zhotoviteľa na všetky právne úkony súvisiace s realizáciou
prác uvedených v Cl. II. bode 1. a Čl. W. bode 1. tejto zmluvy vo vzťahu kstavebnému
úradu a k správcovi komunikácie.

3. Objeáiávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak po odovzdaní diela dôjde v dôsledku klimatických
podmienok k poklesu pôdy na pozemku objednávateľa, úpravu pozemku a náklady s tým
spojené znása objednávateľ.
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CLVI.

Odstúpenie od zmluvy

L zh^ov^e1^Je, °právn?ly odstúpiť od teJto zmluvy v prípade, ak realizácia prác uvedených
L ,IL bode L a Iv> bode L tejto zmluvy bude objektívne nemožná z technic^ch
dôvodov.

2 ^L?^a<^"^"^J^ ?ľ"?^nLob;ľ??á^te}'a k Pomseniu ustanovení uvedených v Čl. FV. tejto
zmluvy, zhotoviteľje oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

w

C1.VH.
Záverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodU, žeich záväzkový vzťah sa spravuje Zákonomé. 513/1991 Zb.
memnesko^ich prcdpisoy (§ 269 zákona c- 513/91 zb- Obchodneho zákonníka).v

2 ?eá^^lo^^d^^p^^ť^^^hs^^^^t^loÍp^^^ip^lsl^^^az^ozmro^^hs^trá"
3. V prípade, že práce nebudú zrealizované do 6 kalendámych mesiacov odo dňa podpísama

zmluvy poslednou zo zmluvných strán, zmluvný vzťah zaniká.
4. Objednáyateľprehlasuje, že vysšie uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zároveň súhlasí

^^tle'Í'^Mm^o^^ht^^lSSsSi^Í^fta^ JiSilIm^ mfo^den^s^^^iej^T!
vymedzujúcimi účel ich spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve.

V(o) Košiciach, dňa 04. 09. 2019 V(o) dňa

.
....r. í.

Zhotoviteľ (podpis) Objednávateľ (podpis)

-J>.. .* ť d-.f .W->W*.

Obecny úrci^ Poproč
t vI>W.

^ 9- Z^Dáíiim

toiLUjf. . H*rf #

y^-^M
7

^Čisio zá^íí-mi.

7f vy *w"ŕ w

D3.1/5 PHlohy Vybeivujtí: AŤ

z ^' ^tCH^)fi^\UMZC-002-2015 . -TB~n.n.ri.^.*^n>Nwmi?
/
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