Zmluva o spolupráci
pri realizácii protipovodňových
podľa § 51 Občianskeho zákonníka

opatreni,

uzavretá

Článok I
Zmluvné strany
1.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Košice
Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Zastúpený: Ing. Vladimír Molčan, riaditeľ OZ Košice
IČO: 36 022 047 04
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej
Bystrici, oddiel Pš, vložka č. 713/S
Bankové spojenie:

2.

Obec Kružlov, Obecný úrad
Kružlov 141, 08 6 04 Kružlov
Zastúpené: Ing. Jozef Kmec, starosta obce
IČO: 00322211
Bankové spojenie:
Dexia banka Slovensko, a. s.
Čislo účtu:
3603898001/5600

uzavierajú túto zmluvu o budúcej
spolupráci pri realizácii
protipovodňových opatreni v kat. územi obce Kružlov v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami.

Článok II
Predmet zmluvy
Predmetom
zmluvy
je
účinná
spolupráca
pri
vytvorení
preventívnych technických a organizačných opatreni za účelom
zabránenia budúcim možným škodám,
pričom má nezastupiteľné
miesto aj správca vodohospodársky významného vodného toku.

Článok III
Záväzky zmluvných strán
Obec Kružlov zabezpečí:
spracovanie
projektovej
dokumentácie
/územné
rozhodnutie, stavebné povolenie, /
geometrický
plán
pre
majetkovoprávne
usporiadanie
dotknutých
pozemkov
a
majetkovoprávne
usporiadanie

dotknutých pozemkov ako
stavebného povolenia .
aby v stavebnom povolení
š.p. Banská Štiavnica

základný
bol

ako

podklad
stavebník

pre

vydanie

uvedený

SVP

SVP, š .p. OZ Košice sa zaväzuje, že na MŽP SR prostredníctvom
PR Banská Štiavnica zabezpeč! a podá
žiadosť na poskytnutie
dotácie z fondov EÚ za účelom zhotovenia vodohospodárskeho
diela v rámci preventívnych protipovodňových opatrení v obci
Kružlov : „ Kružlov - protipovodňové opatrenia v intraviláne
obce".
Žiadosť na poskytnutie dotácie z fondov EÚ SVP, š.p. OZ Košice
podá:
po prevzatí dohodnutého rozsahu technickej dokumentácie
od obce Kružlov
za účelom vybavovania ďalších potrebných rozhodnutí pre
realizáciu predmetnej investičnej akcie
po
zaradení predmetnej investičnej akcie do plánu inv.
výstavby na konkrétny rok.

Článok IV
Ostatné ustanovenia
Zmluvné strany potvrdzujú, že v pripade neúspešnej požiadavky
na poskytnutie dotácie z fondu EÚ si obec Kružlov nebude
nárokovať vzniknuté náklady v zmysle tejto zmluvy a SVP, š. p.
si
neuplatni
náklady
voči
obci
Kružlov
v súvislosti
s prípravou žiadosti o nenávratné finančné prostriedky.
Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je vyjadrením
ich slobodnej vôle a na znak súhlasu ju podpisujú.

