INOMINÁTNA ZMLUVA č. 107/2022
uzatvorená v súlade s § 269 ods.2 Obchodného zákonníka uzavretá v platnom znení

1. Zmluvné strany
1.1 Stavebník :
Sídlo:
Zapísaná:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH:
IBAN:

1. 2 Prispievateľ :
Zastúpená:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IBAN :

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa,
vložka č. 10544/L
predstavenstvom
36 672 254
SK 2022236315

Obec Oravská Jasenica
Ing. Karol Graňák, starosta obce
029 64 Oravská Jasenica č. 142
00 314 714
2020571729

2. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je vzájomná dohoda zmluvných strán o zabezpečení financovania
časti stavby:
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal dňa 26.09.2014 pre
stavebníka/Postupujúceho – Obec Oravská Jasenica, 029 64 Oravská Jasenica č. 142,
povolenie na zriadenie stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici“
pod č. OU-NO-OSZP-2014/009704. Stavebník sa zaväzuje realizovať časť predmetnej stavby
v rozsahu:
SO 4.1 Pod Paseka - rozšírenie vodovodu – potrubie HDPE DN 110 od km. 0,0605
- 0,379, t.j. v dĺžke 318,5 m
SO 4.2: Pod Paseka – gravitačná kanalizácia- potrubie PP DN 300 od km 0,000 –
0,3255, t.j. v dĺžke 325,5 m
2.2 Prispievateľ sa zaväzuje na predmetných stavbách financovať zemné práce konštrukcie
(vytýčenie cudzích sietí, zapílenie asfaltov, výkop, lôžko pod vodovodné potrubie, obsyp
potrubia, zásyp ryhy, kamenivo, konečná úprava terénu) v hodnote:
Príspevok: v súbehu vodovodné a kanalizačné potrubie 325,5 mx 80 € = 26 040,- € bez DPH
(slovom: dvadsaťšesťtisícštyridsať eur) bez DPH, ktoré ostanú po zrealizovaní stavby
v majetku prispievateľa.
2.3 Investor sa zaväzuje realizovať predmetnú stavbu vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť, v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne a v zmysle príslušných STN
a EN.

3. Ostatné dohody
3.1

Ak prispievateľ nesplní svoj záväzok uvedený v bode 2.2, takéto konanie sa bude
považovať za závažné porušenie dohodnutých zmluvných podmienok a investor stavby
je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3.2

Stavebník sa zaväzuje prevádzkovať stavbu v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z.z.
o vodách v znení zmien a doplnení a Zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení zmien a doplnení.

3.3

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

3.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, plne mu porozumeli
a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú.

3.5

Zmluva bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Oravská Jasenica
č. ....... dňa .................

3.6

Túto zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných
a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.

3.7

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami
s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúceho do kategórie povinná osoba v súlade s § 2
podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy Zmluva nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby
alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Zák.č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa Zák.č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

3.8

Táto zmluva je vyhotovená v 4-tich rovnopisoch, z ktorých investor obdrží 2
a prispievateľ obdrží 2.
V Oravskej Jasenici dňa:
Za prispievateľa:

Ing. Karol Graňák
starosta obce

V Dolnom Kubíne dňa:
Za stavebníka:

