
Obec Poproč
y

Obecnv úrad Poproč. Skolská 2, 044 24 Pooroč
r_

sp.zn.OcU-I-542/2019

č.záznamu: 542/2019

Zápís v spise
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. č. 21 1/2000 Z.z o slobodnom prístupe k mformáciám a o zmene
a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov som
ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa 3.12.219 na webovom sídle obce
Poproč:

<

Zmluvu, sp. Zn. OcÚ-I-542/2019, č. záznamu: 542/2019

uzavretú: 15.11.2019

účmnúod: 4.12.2019

zmluvné strany:

1.) Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpená riaditeľom, Ing. Jozefom Rauchom

a

2.) Obec PoproČ
Školská2,04424,Poproc
zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou

Predmet zmluvy: - úprava práv a povinností spojených s realizáciou stavby
vpozemnejkomunikácu.

VPoproči, 3.12.2019

Lucia Molnárová

zamestoanec poverený zverejňovaním
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Zmluvae. 169/10/2019/MO

por. č. 209/10/2019

o úprave práv a povumostí spojených s rcalizáclou stavby v pozemnej komunikádi

uzatvorenápodľaust. § 269 ods. 2 zákonaff. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorSích predpisov

Zmluvné strany:

SprAvca pozcmnej komuníkácie: Správa ciest KňSického samosprávneho knja
sídio: Námestie Maratónu miem 1,042 66 Koäice
Koregponäcnänáadresa: Ostrovského 1,040 01 Košice
Štatutámy orgán: Ing. JózefRaučh, riaditeF
IČO: 35 555 777
DIČ: 2021772544
IČDPH* SK2021772544.*

Právnafoima: Prispevková organizécia zriadesná
KoSickým samosprívnym krajom - zriaďovacia Ustina
é. 5914/2010-RUW406ľ7 zodna23.12.2010

PeäaŽný ústav: Štátaapokladmca
IBAN: SK6881800000007000409705
swm7Bic: SPSRSKBA
Spojeníe: teL: 055/7894932

fax: 055/7894936
e-maä: sekretariatfaíscksk.sk

ďcdejlen i'správca't

Stavébaík; Obcc Poproč

KoreSpondmčnáadresa: Skolská2,04424PoproB
Štatutámy orgán: Ing. Iveta Komorová Hirovská, starosťka obce
IČO: 00324639
DIČ: 2020746189
IČDPH:
Právnafonna: obec
Pcfiažnýústav: Prima baaka Slovensko a.s,
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
SWIFT/BIC KOMASK2X
Spojenie: teL: +42155/4668171
Fax:

e-mail: starostaťSitoooToc.&k

ďalej len ttstavebniktt
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ČIánokI.
r

fJvodné ustanoveaia

1. KoŠÍcký samosprávny kraj (ďalej len "KSK") so sídlom Némestie Maratónu mieru 1,
042 66 Ko&ce, je výluéným vlaatoikom cesty HI/3359 ( ďalej len "pozemná
fconuuukáda alebo cesta" ).

2. KSK je zriaďovateFoDi príspevkovej oigasiizácie - Sprifvy ciest Košického
samosprávneho kraja (ďalej len "SC KSK" atebo "správca" ). ktorá má podľa
Zriaďovacej listfny č. 5914/2010-RUlä/40617 zo däa 23.12^010 zverený do správy
aj majctok zriaďovateFa uvedený v bode I tohto ôlánku.

3. Stavehník realizuje stavbu: " Poproč - rozSfrenlc vodovodu ", ktorej projekt bol
vypracovaný Východoslovenskou vodáreoskou spoločoosťou a. s. Komenského 52
vKoäiciach, autorizovaným stavebným inžmierom Ing. Jurajom Mohlerom, Č.
záfcazky 62A^/2017 v deoemhrí 2017 ( ďalq len "projektová ddkmnentácia" alebo
"stavba" ). Celková stavba pozostáva zjednotíivých stavebných objektov; SO 01.1
Vodovodné potrubie ullca OlÍavská, SO 01.2 Vodovodné pripojky aL OlSav&ká.

4. Stavba vodovodu bude reatízovaná formou pretíáíania v ccstnom telese cesty ,
ktorá je uvedená v Íl. I. bod 1 tgto zmluvy. Trasovaníe vodovodu začína napojením
na už existujúci verejný vodovod v kvmulatívnom stamťení 0,012 km -1|875 km
Od bodu napojenia je vodovod vedemý v spevnenom okraji cesty ID/3359 resp.
vzelenom pásc. Vkumulatívnom staniČecÍ 0,610 km bude vodovodné potrubie
realizované mikrotunelovaním pod dnom potoka OljSavlca . V kumulatfvnom
staniŕení 0,700 km vodovodné potrubie kriiuje ccstn ffl/3359 , kriíovanie bude
realizované mikrotundovanim pod uvedenýra cestným telesom UI/3359.

ČIánokIL
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a pcvmností spiávcu a stavebníka v súvislosti
s realízáciou stavby na záfclaáe rožhodnutia o povolení na zvláítne užívanie pozenmej
komunilcácie v zmysle ťl. ffl. bod 2 tefto zmluvy.

ČlánokU.
Predmet a doba zvláítneho utívania

1. Predmetom zvláStoeho Tiíivania pozemnej komunikácíe - cesty 2. ffl/3359 je ések
v kumulatfvnom staniíenf 0,012 km - 0,875 km v katastrálnom území Poproč, obec
Poproi a účelom lorfireaia odtemej stete. Jedró sa u usck o dlzkc 875 m.
Rjealizäcíou uvedenej stavby d&jde ka kriíovamu podzemného vodovodného vedearia
s cestou m/3359 v obci Poproč v okrese KoSice - okolic akumiestneniu vedenia do
cestnésho telesa. Križovanie bude reaIÍzované pretláčaním pod cestaým telesoan/ Ix/ .

Vzhfadom kuvedenému, budtí reatízované spfitné upravy celej trasy vodovodu,
ktoré sú podTa zásahov do cestaého telesa rozdelené do 7 úsckov.
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Úsek 1 knmulatfvne staniíenie 0,012 - 0,092 kro:
Trasa vodovodu bude vedená v krajmci, rcsp. v zelenom páse, môžc nastať poSkodenie
kraja asfaltu ako aj stability oestaého telcsa cesty ffl/3359, preto z uvedeného dôvodu
bude počas celej doby otvorených výkopov použité od hlbky 1 m príložné paženie. Po
vykonaní tlakoveg akúSky budc zreálizovaná spätná úpravy ryby v komunikácii.

Úsek 2 taunulatfvne rtaniťcnle 0,092 - 0,254 km:
Trasa vodovodu budc vedení 1,5 m od okraja cesty pozdíž priekopy v bíbke 1, 5 m.
V toarto úseku nedôjde k zásahu do samotného telesa cesty, preto nebude potrebné
realizovaťjej spätnú úpravu. Je potrehné vykonať terénne úpravy.

Úsek3kumulatívuestantí'enie 0,254 - 0,440 km :
Trasa vodovodu je navriiovaná vokraji ccstného telesa cesty ID/3359, preto
z uvedeného dôvodu bude poťas celej doby otvorených výkopov pouäté od híbky 1 m
prfložné paíenie. Následne bude zrealizovaná -úprava ryhy v dížke kumulatívnych
staniíeaí úseku é. 3 a vykonaná spätná úprava uložením asfaltovej vrstvy v rozsahu
jedaéhojazdného pruhu doťknutého stavbou.

Úsek 4 kumalatfvne staniťenic 0,440 - 0,608 km :
Trasa vodovodu je navrhovaná v okraji cestného telesa cesty ffl/3359, preto
z uvedeného dôvodu budc poôas celcfj ctóby otvorených v^kopov pouíité od híbíy 1
m prflaÍné paäenie. Následne bude zrcalizovaoá ť^rava ryhy a v dííke kumulaävnych
staničení úseku Č. 4 zrcalizovaaá spätná úprava uloženim asfaltovg živiénej vistvy
v rozsahu jédného jazdného pruhu dotknutého stavbou a oprava koTmuukácic po
hranu aového asfaltu, ktorý bol uložený v roku 2016 >

Úsck 5 kumulativnc staniÍcnie 0,608 - 0,663 km:
Trasa vodo'vodu je rieSená súbežne s cestou UV3359. V uvcdencim íseku dôjde mimo
oestného telesa k reaĽzácii pretlaku pod úrovňou potoka na pozemku obce. Je potrebné
vykonať terénne úpravy po Startovacej a vyťahovacej' jame.

Úsek 6 kumulatívne staniíenie 0,663 - 0,875 km:
Trasa vodovodu v tomto íseku prechádza na druhú stranu cesty IU/3359 do zeleného
pásu. Prechod vodovodného potrubia riešiť formou pretláíama vzmysle FD.
UIožeme vodovodného potrubia zrealizovať vcbrániffke vzmysle STN 73 6005.
Štertovatía acieľová jama nesmie zasahavať do telesa cesty. Zenmé práce pri
budovaní chrámfiky nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa amusia byf vsúlade
s STN 73 3050.

Úsek 7 kumulatívne staniíenie 0,700 - 0,608 km:
Trasa vodovodu je navrhovaaá v zclenom páse, vo vzdialeaosti cca 2 m od okraja
cesty. Zemnými prácami nedôjde v tomto úseku k zásahu do samotného telesa cesty,
preto nebudc potretoné realizovať jej spätnú ťipravu. Je potrclmé v^conať tcréane
úpravy.

2. O povolenie na zvláštoe uíívanic dotímutej cesty podTa § 3 ods. 5 zäkona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestaý zákon) v zneni neskorŠích predpisov požiada
stavebník Okresný úrad Kosice - okolie, odbor cesfnej dopravy apoz^mných
komunikácií.
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3. Doba doffasného zvIáStneho užívania pozemnej komunikácie: 60 dní od
nadobudnutia právoplatností Rozhodnntía OU-KS-OCDPK - 2019/013341 zo
dňa 11.10.2019.

4. Dobu zvláÄtneho užívania podľa bodu 3 moŽno predlíiť iba na základe právoplataého
rozhodnutia prisluíného ccstoého správneho orgánu opredlžení doby na'zvláätne
uíívanie komumkácie po predchádzajúcora sfihlase správcu.

5. Spiávca podmieňuje zaíatie stavebných prác uskutoffnením komisionálnej ohliadky
dotknutého úsefcu cesty, na ktorú stavebnflc prizve zodpovedného zástupcu SC KSK
(tecbnicko-investičný refercnt, e- mail: mim*lnv^dubovskv(2sscksk.8k tdef. spojenie
(055/78 60 048) v Ichote najneskôr 5 pracovných dnf prcd zaČatím prác.
Účastnici po spolofing fyzicke) prehtíaáke prevezmú stavbu, po dočasnom užwani
cestnej komunikÁcie, vyhotovía písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis
stavebnotecluuckého stavu cestného telesa, vedený zépis bude náslpdne slúžiť ako
podklad pri prevzatí prcdmetu dočasného uživania po ukončení pric mcdzi
stavebníkom a správcom.

ČUnokW.
Práva a pdvinností zmluvných atráa

1. Stavcbaík sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podTa
ČL ffi. zmhivy a po dobu platoosti povolema.

2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebnfk na vlastné náldady.
3. Stavébník zodpovedá za bezpečný yýkon práce na predmete zvláŠtaebo užívania a za

bczpečné pracovné prostredie počas reatízácie stavby.
4. Stavebnfk zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodrôané vSetky podmienky

upravené vo vSeobecne záväzaých pred^isoch, najmä vzákone č. 50/1976 Zb.
oúzemnom pláaovani astavebnom pariadku /stavebný zákon/ vznení neskoräích
prcdpisov azákone C. 135/1961 Zb. opozemných komuníkáciách (cestný zákon)
v ZHCDÍ neskorších prcdpisov.
Stavcbník jc povmný dodržaf poôas realizácie stavby všeťky podmienky a povinnosti
uložené mu v stanovisku Okresného úradu Koíice - okolie, odbor ccstnej dopravy
a pozemných komunikácií na zvKStoe uÍívanie cesty pod ôíslom 2019/013341 zo
dňa 11,10.2019 ako aj Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod Číslom
mj-2019/2335-8497zodňa 16.0^019, mj-201^/2335-8499 zodňa 16.09.2019

5. Stavebník je povinný zabezpečíť, aJby priebeh stavebných prác neza&ahoval
negatívnym spôsobom nad miem nevyhnutaú poôas realizácie stavby do premávky na
ceste.

6. Stavebník jc povinný zabezpeSiť, aby pri stavebných prácacfa nedoälo k znečisťovaniu
cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovanhi stavebného materiálu a vykopanej zemíny
nacestaomtelesc.

7. Stavebník zodpovedá za Skodu, kforá vznikne vcestnej premávke vsávislosti
s realizáciou stavby tretím osobám.

8. Vpripade, Íc vpricbehu realizácíe prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebmkovi
branili zrealizovať stavehné práce v súlade s projektovou dokumetttáciou, vyjadrením
Správy ciest Košického samosprávneho lcraja alebo odboru dopravy KoSického
samosprávneho kraja je stavebník povirmý táto skutoČnosť bezodkladne prerokovať
so správcom a vyžiadať sí jeho predchádzajúci písonmý súhlas na prfpadnú zmenu.
Pre prípad porusenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojedaáva zmluvná pokuta
vovýgke700>- .
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9' ^ stoveln? z?al?uíe zmenu SÍavby b.ez PredchádzaJúctí[>o písomnäio odsúhlasenia
spróvcom, jc stavehnfk povimý na vlastoé nátíady oástrámťprfshígnústavehErií
úpravu auviesť dotíanrté cestné teleso do pôvodného stavu.

la ??^ŕn?_ samvizuJe> že vlehote najnesfc^ 5 pracovaých dní pred ukomčeaím
w^^^^^^^.^^)í^w^
dočasného zvláátneho užívania.
Účastníci vyhotovia písomný zäznam, ktor&ho obsahom bude aj popis
rtavebaotedmického stavu cestoého telesa po ukontaii "pric,"' vrftane
fotodokumentácie.

11. Pre pripadporu&Ma povimostí stavebmk-a odovzdať sprivcovi dofasne užívani
1^^asa^uw^ v^ deň P'^ POVOÍ^ Z^
užfvameje stavehnik povinoý aylatiť spíátvcovi znriuvirä pohtíu vo výäte50,6o m
Í^<^?ay°^^ľä, S<S.^^^sl!??.^SÍ>- ?^_^_ ulumťenla Ptoostipovolema až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi.

ČlánokV.
Osobitné ujednania

1. Stoyebn&sazaYäzuje.fcnazrealizovmiýzásahdoeestaého teksaspridu&mtvon a

nésleArä stavebró úpravu tojnicevmeste pripojema po8kytSe~M~^BUtu
^!T^^ku_sro^.(toPodPI8ama'2ázn-°^^~
IV.bod Mzmhivy. V rfm> uve.taiq riru&ig doby preberi staveta& ^dpo.dnorf
avady stavebnotechmckého stavu cestoého'telesa,'ktoré vznikcúv dôdeďmnfa
lealizovanej stavby. Stavebaflc sa vrim<á zininq- doby zavazqe-p^adDé'^yna
cestaom telesevyplývajice zo 2áruky odsttimť v primenfflej lehote ufenej sprävcom,
vopai^n pripade v<fy odstíni sprivca sim aBÍhradu ,p*^-néUadov
uplatní u stAvebníka.

21 XS^e^^ťL^8ä?í^-!tovebS^n? P?'ác.ami ^Pôsobil akékorvek poSkodeniu na ccste
raS.j.e-powfflLtoto^8kodenie bezodidadne od^ na v^-^-
StavebAbencnayedonrie^^jestovebnéprícevAncicestoého^^k.aré
<U PnJMUleP80m ú°>ysle môfe vbudúcnosti viesť kvykazovmiu vzmku'portch
-som^(-aseme.^8taw teréDU.ži ro"- J^^
"CTäo,.teT).iedróM_o^e^^kles y020^. ^.^S
^lyvTk2Tudtóemtiwnis3ľu.Pn ^ -.PO-n.'1-uÄÍu;
^J^d!;^S?6?^??5?d?UIÍcestoého telesa JR stav^mik ptyvmnýspíacovaťna
v^^y^aj ^jctovú dokumen^ o^vy v^le ^e-pW
noriem a TP, ktoarú odsúhlasí so správcom.

3' -YJS!?!0 ÍU^?^CSľayy cesty ffl/3359> pri ktoreJ dôjde kzmene výSky nivelety
vozoyky, je stavebnik na základe výzvy spiávcu povinný aedizovŕvpripade
potreby výSkovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestaom pozCTaku na vlStaé
náklady.

4. Stayebnfk sa zaväzuje, že ak_prevedie vlastníctvo stavby na tietiu osobu, zároveň
posttp^^^vlastníka^stavby a, oprivnenia;a^ ztqto ^iuvy
P°Predchádzaľäcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiuoprécmeni
arfv"doy_budúcm vliufanmm stevb?Ded6^ j° ^ "ad-aTg-opí^
vyžadovať splnfinie záväzkov od stavebnfta a stavebnflcjepoviimý ichplniť:
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ČUnokVL
Závcreíné ustanovenia

1, Táto znaluva nadobúda platnosť dňom jej podpísama obidvomi zmluvným stranami
aúčumosf nasledujúcim dftom po dni jej zverqnenia aa webovom sídle podTa
osobitného predpisu.

2. ÚčastoícÍ sa dohodli, Íe ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa spravuje
na zäldade §-u 262 ustanoveniami Obchodného ^lrnnmTra.

3. Akékofvek zmeny adoplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme
očíslovaných písomných dodaflcov.

4. Táto zmluva sa vyfaoftovuje vätyroch rovnppisoch, vdvoch vyhotoveniach pre
kaÍdého z úéastnÍkov.

5. Znaluvné strany vyhlasuj'ú asvojim podpisom potvrdzujú, že táto zmhiva nebola
uzatvorená vtiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotĽvým
ustanoveniam porozumeli, tieto sú prcjavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle,
a zaväzujú sa ich dobrovoTne plniť.

VKošiciacfa dňa: ^lfM^df VPaproči däa: ^^. 2Lť?l^

Správca: StavebnflĽ

1>

f-ňít* .<.>>.<..Kť*B*A, -..>>.>ŕ l*h >hIng. JozefRauch 'tog.IvetaKomaroviHffovski
riaďtď starostka

.f

<* <**w AJh^r k- .k .ukT-.* **u*<
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