Dohoda o uznaní záväzku
orená podľa § 558 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
ojení s § 9 ods. 6 a § 10 ods. 1 zák. č. 1351961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
. on) v znení neskorších predpisov

::za

(ďalej ako "dohoda")
medzi týmito účastníkmi:
častník č. 1:
Sídlo:
tatutárny orgán:
IČO:
Právna forma:

Obec Petrovce
Petrovce 89,09431 Hanušovce nffopľou
Ing. Miroslav Bobrik
00332674
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

a
Účastník č. 2:

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej
ako "SÚC PSK")
Sídlo:
Jesenná 14,08005 Prešov
Štatutárny orgán:
Ing. Vladimír Kozák
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných a technických:
Ing. Michal Švábik, riaditeľ SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou
IČO:
37936859
Právna forma:
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským
samosprávnym
krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003

Preambula
Obec Petrovce ako stavebník získala povolenie na zrealizovanie vodnej stavby
"Kanalizácia a ČOV Petrovce" na základe stavebného povolenia vydaného Úradom Životného
prostredia, odbor vodnej správy vo Vranove nad Topľou zo dňa 16.02.2011, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 24.03.2011.
Túto stavbu obec Petrovce realizovala dodávateľským spôsobom - prostredníctvom
zhotoviteľa DÚHA, a.s. na základe Zmluvy o dielo č. 231/2013 zo dňa 16.12.2013 v znení
neskorších dodatkov, s účinnosťou od 17.12.2013.
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja je v súlade s ust. § 3d ods. 5 písm.
c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien
a doplnkov správcom cesty Ill. triedy č. 018212 (od 01.05.2015 cesta s novým označením
III/3604), ktorá je vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. Táto pozemná komunikácia
prechádza obcou Petrovce.
Na základe vyššie uvedeného sa SÚC PSK vyjadrovala kuloženiu kanalizačného potrubia
v cestnom telese ako aj k technickému riešeniu stavebného objektu dotýkajúceho sa predmetnej
pozemnej komunikácie a podmienila svoj súhlas dodržaním viacerých podmienok. Tieto
podmienky neboli dodržané v plnom rozsahu. Z tohto dôvodu pristúpili účastníci dohody
k nasledovnému zneniu dohody:
1

Čl. l
l.

Účastník č. l týmto prehlasuje, že pri realizácii vodnej stavby "Kanalizácia a ČOV Petrovce"
neboli splnené všetky podmienky, ktorými SÚC PSK podmienila svoj súWas s technickým
riešením stavebného objektu dotýkajúceho sa cesty Ill/3604.

2.

Účastník č. l zároveň prehlasuje, že v súvislosti s realizovaním vyssie uvedenej stavby
a nesplnením podmienok stanovených SÚC PSK spôsobil škodu na ceste II1/3604, ktorá môže
zapríčiniť závadu v zjazdnosti.

3.

Účastníci tejto dohody sa vzájomne dohodli na tom, že účastník Č. 1 uvedie cestu llI/3604 do
takého stavu, aby splňala podmienky stanovené SÚC PSK a slúžila svojmu účelu v súlade
s cestným zákonom a vykonávacou vyhláškou FMD č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách v platnom znení.

4.

Činnosti účastníka č. 1 súvisiace s navrátením cesty do pôvodného stavu, resp. do stavu
slúžiaceho svojmu účelu, spočívajú v nasledovných činnostiach:
a. Čistenie (odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu),
b. Spojovací postrek asfaltový bez posypu kamenivom asfaltu cestného v množstve od
0,5 do 0,7 kg/m',
c. Prekrytie celého dotknutého úseku v staničeni 2,557 km - 4,044 km dvojvrstvovým
mikrokobercom EM 5 + EM 8, hr. 13 mm

5.

Účastník č. 1 sa zaväzuje, že činnosti uvedené v predchádzajúcom bode vykoná najneskôr do
30. septembra 2016. V prípade, že tento svoj záväzok nesplní, účastník č. 2 mu vyúčtuje
náklady spojené s odstránením tohto poškodenia.
Tieto náklady predstavujú
výšku
64687,50 € a účastník č. 1 ich bude musieť uhradiť najneskôr do 15. novembra 2016. Hodnoty
jednotlivých činností sú uvedené v prílohe č. 1 tejto dohody, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú
súčasť.

6.

Účastník Č. 2 sa zaväzuje, že po podpísaní tejto dohodyaspísaní
notárskej zapismce
vzťahujúcej
sa na túto dohodu, bude súhlasit' s vydaním kolaudačného
rozhodnutia
v súlade s § 77 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v platnom znení, pokiaľ sa splnenie povinností účastníka č. 1 uvedené v dohode zakotvia
do podmienok tohto rozhodnutia.

7.

Účastník č. 1 týmto zároveň prehlasuje, že preberá za SÚC PSK zodpovednosť za škody
spôsobené užívateľom komunikácie Ill/3604, pokiaľ škoda bola spôsobená pričinením činností
súvisiacich s realizáciou vodnej stavby.

8.

Účastník Č. 1 týmto prehlasuje, že v súlade s § 558 Občianskeho
záväzok, ktorý má voči účastníkovi Č. 2 čo do dôvodu a výšky.

1.

zákonníka

uznáva svoj

Čl. n
Vzťahy účastníkov tejto dohody, ktoré nie sú vyslovene riešené touto dohodou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami platných všeobecne záväzných legislatívnych predpisov Slovenskej
republiky.

2.

Túto dohodu je možné meniť a doplňať výlučne písomnými dodatkami, odsúhlasenými
podpísanými zástupcami obidvoch účastníkov. Číslovanie dodatkov zabezpečí účastník č. 2.

a

3.

Žiadny z účastníkov tejto dohody nie je oprávnený bez písomného súhlasu druhého účastníka
previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu.
2

_ 'sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto dohody, nebude
dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto dohody. Účastníci tejto dohody
mnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou. Ktorá sa najviac priblíži k účelu a
eru dohody .
. o dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami účastníkov
ody a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
mení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
id och účastníkov Keďže zmluva je zverejňovaná viacerými spôsobmi, je pre jej účinnosť
zhodujúce prvé zverejnenie.
Táto dohoda je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý účastník dostane po dve
vyhotovenia a jedno vyhotovenie je pre účely spísania notárskej zápisnice .

. ~eoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je:
Príloha Č. 1- Výkaz činností na pozemnej komunikácii III/3604
Účastníci dohody po oboznámení sa s ňou prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, ktorý je im
plne zrozumiteľný a určitý, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu uzavrieť takýto právny úkon
a potvrdzujú, že dohoda bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni,
ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Petrovciach,

Obec Petrovce:

1>1. 12.. 7.J!) t ~

v Prešove,?J

f 12. UJ1J-

Správa a údržba ciest PSK:

Ing. Vladimír
ozák
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

3

~

~. 1 k Dohode o uznaní záväzku medzi obcou Petrovce a Správou a údržbou ciest PSK

b:z činností na pozemnej komunikácii lIU3604

rp.č.

I

1

I

-

Popis jednotlivých

činností

Čistenie (odstránenie blata, prachu alebo
hlineného nánosu z povrchu),
Spojovací postrek asfaltový bez posypu
kamenivom asfaltu cestného v množstve od

MJ

jednotková

cena s DPH
v€

výmera v m2

Cena celkom s
DPHv€

m2

0,3

8625

2587,50

m2

0,6

8625

5175,00

m2

6,6

8625

0,5 do 0,7 kg/rn'

I
3

Prekrytie celého dotknutého úseku
vstaničení 2,557 km - 4,044 km
dvojvrstvovým mikrokobercom EM 5 + EM
8, hr. 13 mm
náklady spolu s DPH:

Tdil: Ing. Michal Švábik, riaditel' SÚC PSK, oblasť Vranov n/Topľou

56925,00

64 687,50

PL
v

súlade s § 31 a nasl. zákona

OMOCENSTVO
Č.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov

plnomocniteľ:

práva a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja

ídlo:

Jesenná 14, 080 01 Prešov
37936859
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom
Zriaďovacou listinou zo dňa 19.08.2004
Ing. Vladimír Kozák, riaditeľ

reo:
Právna forma:
tatutárny orgán:

týmto
Splnomocnencovi:

udeľuje

plnú

moc

Ing. Michalovi Švábikovi, riaditeľovi

súe

PSK, oblast'

Vranov nad Topľou

Na zastupovanie splnomocnitel'a v plnom rozsahu pred notárom v rámci spísania
notárskej zápisnice vzťahujúcej sa na uzavretie dohody o uznaní záväzku s obcou
Petrovce.
Táto dohoda sa týka uznania záväzku obce čo do dôvodu a výšky, ktorý obci vznikol
v súvislosti so zrealizovaním vodnej stavby "Kanalizácia a ČOV Petrovce," keď počas jej
realizácie spôsobila poškodenie pozemnej komunikácie III/3604 v správe splnomocniteľa.
Toto plnomocenstvo je platné a účinné odo dňa prijatia plnomocenstva
splnomocnencom a trvá až do jeho odvolania splnomocniteľom, príp. iných dôvodov
uvedených v ust. § 33b Občianskeho zákonníka.

yššie uvedené plnomocenstvo prijímam:

za splnomocnenca:
/---

, Ing. Michal Švábik
Riaditeľ

sve

PSK, oblasť Vranov nad Topľou

