Zmluva o spolupráci
uzatvorená v zmysle ust. § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
medzi zmluvnými stranami
Obec Pinkovce
Adresa:

Obecný úrad Pinkovce 29, 072 54 Lekárovce

IČO:

00 325 627

Zastúpená:

Ján Kočiš, starosta obce
(ďalej len ako „obec Pinkovce“)
Obec Lekárovce

Adresa:

Obecný úrad Lekárovce 505, 072 54 Lekárovce

IČO:

00 325 422

Zastúpená:

Milan Őrmezey, starosta obce
(ďalej len ako „obec Lekárovce“)
Obec Bežovce

Adresa:

Obecný úrad Bežovce č. 184, 072 53 Bežovce

IČO:

00 325 031

Zastúpená:

MVDr. Luděk Hamšík, starosta obce
(ďalej len ako „obec Bežovce“)
Obec Záhor

Adresa:

Obecný úrad Záhor 121, 072 53 Bežovce

IČO:

00 326 038

Zastúpená:

Marián Hric, starosta obce
(ďalej len ako „obec Záhor“)
ďalej uvedeného dňa, mesiaca a roku,
v nasledovnom znení a za týchto podmienok:

Preambula
Obec Pinkovce, obec Lekárovce, obec Bežovce a obec Záhor sú susediacimi, resp. blízkymi si
obcami nachádzajúcimi sa v okrese Sobrance.
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení zmluvy o vzájomnej spolupráci v zmysle ust. § 20a
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy – a to
vykonania projektu, ktorého predmetom je dokončenie výstavby Čistiarne odpadových vôd
(ďalej len ako „ČOV“) v Pinkovciach tak, aby dokončená ČOV svojou kapacitou umožňovala
čistiť odpadové vody z obcí Záhor, Pinkovce, Lekárovce – časť obce na pravom brehu Uhu,
Bežovce, a to k výhľadovému roku 2050 v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon). Potreba uskutočnenia tohto projektu vyplýva jednak
z Rámcovej smernice o vodách (RSV) 2000/60/EC, ktorá vytvára právny rámec európskej
vodnej politiky. Účelom tejto smernice je ustanoviť podmienky pre vytvorenie účinného
systému ochrany vnútrozemských povrchových vôd, brakických vôd, pobrežných vôd
a podzemných vôd. Určuje zásady smerovania v jednotlivých činnostiach a postupoch vodnej
politiky vrátane oblasti odpadových vôd. Požiadavky uvedených smerní sú plne
transponované aj do právnych predpisov SR. Zároveň hlavným cieľom smernice 91/271/EHS
týkajúcej sa nakladania s komunálnymi odpadovými vodami je ochrana vodných
ekosystémov v európskom spoločenstve pred škodlivým účinkom vypúšťania nečistených
alebo nedostatočne čistených komunálnych odpadových vôd. Zamýšľané dokončenie stavby
ČOV v Pinkovciach bude na strane jednej výrazne prispievať k ochrane kvality podzemných
vôd a povrchových vôd v povodí rieky Uh a najmä na strane druhej umožní aktívne napojenie
nehnuteľností obcí (zmluvných strán) na vybudovanú kanalizáciu v obciach, kedy toho času
investícia kanalizačných sietí v obciach bude bezpochyby do času dobudovania a uvedenia
ČOV do prevádzky umŕtvená.
S ohľadom na vyššie uvedené a v záujme všetkých občanom obcí Zmluvných strán sa
Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy a to za podmienok ďalej uvedených.

Článok 1
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy o spolupráci medzi jej účastníkmi je vymedzenie rozsahu
spolupráce, jej konkrétnych činností, úprava ich vzájomných práv a povinností,
súvisiacich s plnením účelu tejto zmluvy.
Článok 2
Účel zmluvy

1.

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom už v preambule uvedenom, a to
dokončenia výstavby ČOV (ďalej aj ako „Projekt“) s identifikačnými údajmi:
1.1. Stavby:
a) Názov stavby:

ČOV ZÁHOR – PINKOVCE – LEKÁROVCE

b) Miesto stavby:

katastrálne územie Pinkovce, Lekárovce

c) Okres:

Sobrance

d) Kraj:

Košický

e) Druh stavby:

Ochrana prírody

f) Odvetvie stavby:

Vodné hospodárstvo, ekológia

g) Charakter stavby:

Podľa

odborovej

klasifikácie

ekonomických

činností (OKEČ) činnosť spadá pod oddiel: 90 – zahŕňa zber,
zhodnocovanie

a zneškodňovanie

odpadu,

odvádzanie

a čistenie

odpadových vôd, údržbu kanalizačnej siete, ulíc, ciest a pod. a ostatné
prevádzkové služby pre mesto a obec.
h) Dotknuté hydrologické povodie:

4-30-06-001

1.2.Obstarávateľa stavby:
a) Názov:

Obec Pinkovce

b) Sídlo:

Obecný úrad Pinkovce, Pinkovce 29, 072 54 Lekárovce

c) Orgán udeľujúci súhlas:

Okresný úrad Sobrance, odbor ŽP

1.3.Ostatných účastníkov výstavby:
a) Projektant:

Hydroprojekt Košice s.r.o.

b) Dodávateľ stavby:

podľa výberu vo verejnej súťaži – zatiaľ neurčený

c) Prevádzkovateľ diela: VVS, a.s. Košice
d) Užívateľ diela:

obč. obcí Záhor, Pinkovce, Lekárovce, Bežovce

2.

Detailnejšia špecifikácia ČOV sa nachádza v sprievodnej správe projektanta stavby
ČOV Hydroprojekt Košice, s.r.o., Kuzmányho 49, 040 01 Košice, vypracovanej
k 05/2021 kolektívom pod HIP pánom Ing. Osifom, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy ako
jej príloha č. 1.
Článok 3
Realizácia Projektu

1.

Konkrétny Projekt v zmysle bodu 1. článku 2 tejto Zmluvy bude pozostávať
a vykonávať sa nasledovne (v stručnosti opísané):
a) pripojenie do elektrickej siete (VSD)
S ohľadom na písm. c) tohto bodu Zmluvy a teda vyhotovenie diela – „ČOV Záhor
– Pinkovce - Lekárovce“ – aktualizácia a doplnenie projektu stavby pre potrebu
schválenie zmeny stavby pred dokončením a realizáciu zmien, bolo nutné pristúpiť
k podaniu žiadosti o pripojenie do elektrickej siete a získanie požadovanej
dokumentácie, bez ktorej by nebolo možné spomínané dielo a samotný Projekt
vykonať.
b) Projektová dokumentácia
Obec Pinkovce ako obstarávateľ ČOV uzatvorila dňa 26.01.2021 na strane jednej
ako objednávateľ Zmluvu o dielo s Hydroprojekt Košice, s.r.o. ako zhotoviteľom,
predmetom ktorej k naplneniu Projektu je vykonanie diela - „ČOV Záhor –
Pinkovce - Lekárovce“ – aktualizácia a doplnenie projektu stavby pre potrebu
schválenie zmeny stavby pred dokončením a realizáciu zmien, a výkon odborného
autorského dohľadu na stavbe ČOV.
c) verejné obstarávanie na Zhotoviteľa ČOV
Po ukončení Projektovej dokumentácie obec Pinkovce ako budúci žiadateľ o štátnu
dotáciu, resp. o nenávratný finančný príspevok na

výstavbu ČOV vypracuje

verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby ČOV, a to za podmienok stanovených
projektovou dokumentáciou a dojednaných Zmluvnými stranami.
d) externý manažér + stavebný dozor
Z dôvodu nutnosti realizácie Projektu a dodržania všetkých zákonných predpisov a
postupov bude potrebné zabezpečiť a vybrať pre stavbu ČOV za odplatu vhodného
externého manažéra a stavebný dozor,

e) vypracovanie žiadosti o poskytnutie štátnej dotácie resp. poskytnutie
nenávratného finančného príspevku (NFP)
Najpodstatnejšou záležitosťou pre uskutočnenie Projektu v zmysle tejto Zmluvy je
vypracovanie a podanie žiadosti o štátnu dotáciu (či už z environfondu alebo iných
dostupných zdrojov), resp. nenávratného príspevku, z ktorého by takmer v celosti
(95%) bola financovaná výstavba ČOV. Za týmto účelom bude potrebné na
podklade verejného obstarávanie vybrať vhodný a najmä odborné spôsobilý subjekt
za účelom vypracovanie tejto žiadosti v súlade so všetkými požiadavkami tak, aby
takáto žiadosť nebola odmietnutá po podaní a bola zaradená do posúdenia na
získanie takejto dotácie či NFP. Po jej vypracovaní bude dôležité dodržať všetky
postupy a lehoty na jej podanie. V prípade neúspechu vykonajú Zmluvné strany
všetko preto, aby sa mohli uchádzať o takúto dotáciu či NFP v akejkoľvek
najbližšej a podľa Projektu vyhovujúcej vypísanej výzve.
f) náklady spojené s 5% spoluúčasťou pri získaní NFP (dotácie)
V prípade podanej žiadosti o dotáciu či NFP a jej vyhodnoteniu ako úspešnej, budú
zmluvné strany konať tak, aby nič nebránilo združovaniu finančných prostriedkov
podľa tejto Zmluvy na spolufinancovanie dotácie vo výške 5% z vlastných zdrojov,
resp. inej percentuálnej výške podľa tej ktorej výzvy.
g) ostatné náklady spojené s výstavbou ČOV
Zmluvné strany sa zaväzujú podieľať sa aj na iných nepredvídateľných nákladoch
na výstavbe ČOV.
2.

Akékoľvek iné potrebné procesy a postupy na uskutočnenie Projektu v bode 1 tejto
Zmluvy neuvedené, si Zmluvné strany upravia samostatným dodatkom k tejto Zmluve po
vzájomných jednania, pričom v rámci toho ktorého dodatku upravia podmienky, práva
a povinností nového potrebného procesu alebo postupu.
Článok 4
Financovanie Projektu

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Projekt – dokončenie výstavby ČOV bude
spolufinancovaný všetkými Zmluvnými stranami vo výške, ktorá je určená pomerom
počtu obyvateľov tej ktorej Zmluvnej strany k celkovému počtu obyvateľov všetkých
Zmluvných strán, ktorých nehnuteľnosti budú v prípade úspešného dokončenia Projektu
napojené kanalizačnou sieťou na ČOV, a to

Obec – Zmluvná strana

2.

Počet obyvateľov k roku 2021

Percentuálny podiel

Pinkovce

180

8,4 %

Záhor

655

30,4 %

Lekárovce

350

16,2 %

Bežovce

970

45,0 %

Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podieľať na spolufinancovaní Projektu od podpisu
tejto Zmluvy do budúcna, ako aj na spolufinancovaní už vynaložených nákladov na tento
Projekt zo strany obce Pinkovce pred podpisom tejto Zmluvy, pričom čo do už
vynaložených nákladov sa jedná o náklady Zmluvným stranám zrejmé a vzájomnými
jednaniami pred podpisom tejto Zmluvy dojednané a akceptované.

3.

Vynaložené náklady na Projekt:
Poplatok za pripojenie do elektrickej siete prostredníctvom VSD, a to v celkovej výške
2 187,00 Eur. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma bude pomerne refinancovaná obci
Pinkovce zo strany ostatných Zmluvných strán, a to vo výške ich percentuálneho podielu
uvedeného v bode 1. tejto Zmluvy k celkovej výške tohto poplatku, a to do 30 dní odo
dňa účinnosti tejto Zmluvy bezhotovostným prevodom na účet obce Pinkovce vedený v
Primabanka, a.s., č. IBAN: SK06 5600 0000 0042 0234 0001

(bežný účet obce

Pinkovce)
4.

Známe a predpokladané náklady na Projekt:
a) Celková cena za zhotovenie diela v rozsahu zmluvy o dielo zo dňa 26.01.2021
(uzatvorenej medzi Obcou Pinkovce a Hydroprojekt Košice, s.r.o.) vrátane
autorského dozoru vo výške 33 094,00 Eur s DPH.
b) 5% z celkových nákladov na výstavbu ČOV, pričom celková suma na výstavbu
ČOV bola stanovená na sumu 1 374 674,72 Eur spoločnosťou Hydroprojekt
Košice, s.r.o. v zmysle rozpočtu k projektovej dokumentácií (95% nákladov
v zmysle tohto bodu bude hradené formou dotácie v prípade úspešnej žiadosti
o dotáciu).

5.

Ostatné náklady na Projekt:
Akékoľvek ostatné náklady na Projekt v čase podpisu tejto Zmluvy neznáme alebo ani
nepredpokladateľné sa zaväzujú Zmluvné strany znášať pomerne tak, ako je v tejto
zmluve nimi dojednané a ustanovené, pričom o všetkých týchto nákladoch sú povinné
Zmluvné strany spolu jednať, dojednať a konať o nich s odbornou starostlivosťou
a s ohľadom na čo najväčšiu mieru hospodárnosti.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky finančne prostriedky požadované na realizáciu
Projektu sa nebudú združovať vopred, avšak budú poukazované bezhotovostným
prevodom na špecifický účet obce Pinkovce (ako obstarávateľa stavby ČOV a následného
žiadateľa o dotáciu) vedený v Primabanka, a.s. č. IBAN: SK68 5600 0000 0042 0234
8003, podľa potreby, t. j. podľa potreby vykonanie úhrad tých ktorých procesov
a postupov na Projekte.

7.

V prípade, ak bude potrebné zo strany obce Pinkovce poukázať za tú ktorú vykonanú
službu (časť Projektu) zo strany subjektu tretej strany, alebo uhradiť za prácu subjektu
tretej strany finančnú odmenu, zaväzuje sa obec Pinkovce písomne vyzvať ostatné
Zmluvné strany k úhrade im pripadajúcej časti z tejto sumy na jej účet, a to minimálne 15
dní pred splatnosťou stanovenou pre obec Pinkovce.
Článok 5
Doba platnosti Zmluvy a ukončenie Zmluvy

1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán.

3.

Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade
a) jej hrubého porušenia ktoroukoľvek zmluvnou stranou;
b) ak by plneniu povinností podľa tejto Zmluvy bránila prekážka, ktorá nastala bez
zavinenia Zmluvnej strany, a ak nemožno predpokladať, že by Zmluvná strana
túto prekážku odvrátila alebo prekonala.
Odstúpenie od Zmluvy je odstupujúca Zmluvná strana povinná oznámiť ostatným
Zmluvným stranám v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o doručovaní písomností.

4.

Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo
bez udania dôvodu. V tomto prípade je výpovedná lehota 6 mesiacov a začína plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená všetkým ostatným Zmluvným stranám.
Článok 6
Vysporiadanie majetkových a finančných záväzkov

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vypovedania Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou
stranou podľa článku 5 bodu 4 tejto Zmluvy počas realizácie Projektu, nemá nárok
odstupujúca strana na akékoľvek finančné vyrovnanie.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek
Zmluvnou stranou podľa ust. článku 5 bodu 3 tejto Zmluvy, má odstupujúca Zmluvná
strana nárok na finančné vysporiadanie vo výške 25% jej investovaných finančných
prostriedkov do Projektu, a to od Zmluvnej strany, ktorá hrubo porušila Zmluvu a toto
jej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie odstupujúcej Zmluvnej strany od Zmluvy.

3.

Pre prípad vypovedania alebo odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou
v čase, kedy už bude Projekt zrealizovaný a majetkové práva k stavbe ČOV
a nehnuteľnostiam vysporiadané v prospech všetkých Zmluvných strán, vysporiadajú si
Zmluvné strany majetkové aj finančné záväzky s odstupujúcou Zmluvnou stranou do 30
odo dňa doručenia odstúpenia, a to na základe vzájomných jednaní a dohody.
Článok 7
Podiel Zmluvných strán na majetku získanom spoločnou činnosťou

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že ich podiel na získanom majetku spoločnou činnosťou, t.
j. na ukončenom projekte a dokončení diela – výstavby ČOV sa určí pomerom
investovaných finančných prostriedkov tej ktorej Zmluvnej strany do Projektu
k celkovej výške nákladov a schválených dotácií na zrealizovanie tohto projektu,
ktorých výška sa stanovila po vzájomnej dohode Zmluvných strán podľa počtu
obyvateľov, ktorých nehnuteľnosti budú kanalizačnou sieťou napojené na ČOV (s
prihliadnutím na zaokrúhlenie na celé číslo dojednané Zmluvnými stranami) a teda:
Zmluvná strana

2.

Podiel na majetku - ČOV

Pinkovce

9/100

Záhor

30/100

Lekárovce

16/100

Bežovce

45/100

Zmluvné strany sa dohodli, že po dokončení samotného diela – ČOV prevedie vlastník
(obstarávateľ stavby) Obec Pinkovce pomerné časti svojich spoluvlastníckych podielov
k ČOV na ostatné Zmluvné strany kúpnymi zmluvami, a to vo výške spoluvlastníckeho
podielu uvedeného v bode 1 tohto článku Zmluvy a za kúpnu cenu, ktorej výška bude
stanovená až po úplnom dokončení ČOV, pričom táto kúpna cena bude započítaná
v plnom rozsahu na výšku investovaných finančných prostriedkov tej ktorej Zmluvnej
strany do Projektu. Zmluvné strany súhlasné vyhlasujú, že investované finančné

prostriedky Zmluvných strán s výnimkou obce Pinkovce na ČOV sú platbou na kúpnu
cenu v zmysle tohto bodu.
3.

Zmluvné strany sa dohodli, že Obec Pinkovce je povinná uzatvoriť s ostatnými
Zmluvnými stranami kúpne zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu do 30 dní odo dňa
kolaudácie ČOV. V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v lehote uvedenej
v tomto bode, alebo ak nedôjde k prevodu spoluvlastníckeho podielu z obce Pinkovce
ako vlastníka ČOV na ktorúkoľvek Zmluvnú stranu do 90 dní odo dňa podpisu kúpnej
zmluvy, je obec Pinkovce povinná vrátiť tej ktorej Zmluvnej strane investované
finančné prostriedky v plnej výške, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
Článok 8
Osobitné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že s ohľadom
a) na skutočnosť, že obstarávateľom ČOV je obec Pinkovce, a teda starosta obce
Pinkovce bude osobou oprávnenou konať za obec Pinkovce v rámci Projektu;
b) na spolufinancovanie Projektu zo strany ostatných zmluvných strán (obce Záhor,
Lekárovce, Bežovce);
c) na nutnosť požívať na strane obcí Záhor, Lekárovce, Bežovce oprávnenia
v rozhodovaní o Projekte a možnosti vykonávania kontroly na Projekte;
zriaďujú medzi Zmluvnými stranami tzv. (i.) Radu starostov a (ii.) Kontrolný orgán
Záhor- Lekárovce-Bežovce (ďalej len ako „Kontrolný orgán ZLB“) a to za ďalej
uvedených dojednaní.

2.

Rada starostov pozostáva z štyroch členov, a to starostov všetkých Zmluvných strán.

3.

Rada starostov rozhoduje o právnom konaní obce Pinkovce v rámci Projektu. Udeľuje
súhlas

pre

starostu

obce Pinkovce ako

obstarávateľa

stavby

k uzatváraniu

a podpisovaniu akýchkoľvek písomnosti zakladajúcich práva a povinnosti obce
Pinkovce ako obstarávateľa ČOV a budúceho žiadateľa o dotáciu a NFP. Na udelenie
súhlasu starostovi obce Pinkovce k podpisu písomností

zakladajúcich práva

a povinnosti sa vyžaduje písomný súhlas troch (3) zo štyroch (4) členov.
4.

Kontrolný orgán ZLB je za účelom naplnenia tejto zmluvy najmä, nie však výlučne,
oprávnený a povinný kontrolovať činnosť starostu obce Pinkovce, ako osoby
oprávnenej konať v rámci Projektu za obec Pinkovce.

5.

Do pôsobnosti Kontrolného organu ZLB patrí aj: poradenská činnosť so starostom obce
Pinkovce, oboznamovacia činnosť s Projektom, odsúhlasovanie procesných postupov

v rámci Projektu, udeľovanie súhlasu na konanie starostu obce Pinkovce v právnych
veciach týkajúcich sa Projektu, ako podpisovanie písomností zakladajúcich práva
a povinnosti.
Článok 9
Práva a povinností Zmluvných strán
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné poskytovať si maximálnu súčinnosť v súlade
s ustanoveniami tejto Zmluvy a to najmä, nie však výlučne za účelom naplnenia
predmetu tejto Zmluvy.

2.

Každá Zmluvná strana je povinná zabezpečiť činnosti v rozsahu a spôsobom určeným
touto zmluvou a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť
realizáciu predmetu zmluvy.

3.

Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode zaväzujú včasne a najmä v potrebnej a touto
Zmluvou dojednanej výške financovať Projekt v zmysle tejto Zmluvy a to za
podmienok, ktoré si realizácia Projektu bude vyžadovať

4.

Obec Pinkovce je povinná:


pri zabezpečovaní realizácie Projektu v zmysle tejto Zmluvy postupovať s
odbornou starostlivosťou v súlade s platnými zákonmi a súvisiacimi právnymi
predpismi hospodárne tak, aby bola zabezpečená včasnosť vybavovania
predmetných podaní bez zbytočných časových sklzov, alebo zvýšených
nákladov;



všetky potrebné kroky, postupy a procesy k realizácií Projektu konzultovať
s ostatnými účastníkmi Zmluvy ako Kontrolným orgánom ZLB, pričom uvedené
zachytia zmluvné strany na samostatnom protokole o jednaní;



vyžiadať si písomný súhlas Rady starostov k uzatvoreniu akýchkoľvek
písomnosti týkajúcich sa Projektu;



automaticky podať písomnú správu po uskutočnení akéhokoľvek procesu
v rámci Projektu,



minimálne 1x za 2 mesiace podať správu o stave Projektu aj za predpokladu, že
v rámci Projektu nedošlo k posunu, resp. bezodkladne, najneskôr však do 5 dní
podať správu o stave Projektu, ak si to vyžiada Kontrolný orgán ZLB.

5.

Kontrolný orgán ZLB je povinný:



odborne kontrolovať činnosť starostu obce Pinkovce ako osoby oprávnenej
konať za obec Pinkovce v rámci Projektu;


6.

poskytovať poradenstvo pri rozhodovaní o Projekte obci Pinkovce;

Rada starostov je povinná:


zasadnúť vždy najneskôr do 5 dní odo dňa výzvy obce Pinkovce k rozhodovaniu
o udelenie súhlasu s podpisom písomnosti týkajúcich sa Projektu.
Článok 10
Spôsob využitia stavby - ČOV

1. V prípade úspešnej realizácie Projektu dôjde k dokončeniu a vystavaniu stavby –
ČOV.
2. ČOV umožní svojou kapacitou čistiť odpadové vody z obcí Záhor, Pinkovce,
Lekárovce – časť obce na pravom brehu Uhu, Bežovce, a to k výhľadovému roku
2050 v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon). Zamýšľané dokončenie stavby ČOV v Pinkovciach bude na strane jednej
výrazne prispievať k ochrane kvality podzemných vôd a povrchových vôd v povodí
rieky Uh a najmä na strane druhej umožní aktívne napojenie nehnuteľností obcí
(Zmluvných strán) na vybudovanú kanalizáciu v obciach.
Článok 11
Doručovanie
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Písomnosť (právny úkon niektorej Zmluvnej strany
smerujúci ku vzniku, zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku
právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, alebo akékoľvek oznámenie alebo výzva,
požiadavka alebo súhlas niektorej zo Zmluvných strán, ktorý sa bude vyžadovať, alebo
ktorý bude povolený na základe tejto Zmluvy, musí byť písomný (ďalej len
„písomnosť“) a musí byť doručený poštou ako doporučená zásielka alebo e-mailom s
vyžiadaním potvrdenia o prijatí e-mailu druhou Zmluvnou stranou. Na tento písomný
styk sa využíva adresa sídla Zmluvných strán podľa Obchodného registra a e-mailové
adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

2.

Povinnosť Zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa
považuje za doručenú, len čo ju druhá Zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí
svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie

písomností. V prípade doručovania písomnosti prostredníctvom e-mailu sa povinnosť
Zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje za
doručenú, len čo druhá Zmluvná strana potvrdí jej prijatie a notifikácia o tomto prijatí sa
zobrazí adresátovi.
3.

Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy ak:
a) doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej Zmluvnej
strany, ktorej bola písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu
došlo,
b) alebo Zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia
prijatia písomnosti,
c) alebo uplynutím tretieho dňa odo dňa uloženia zásielky na pošte, a to aj vtedy ak
sa o uložení zásielky na pošte, Zmluvná strana, ktorej bola písomnosť
adresovaná nedozvie.
Článok 12
Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami všetkých Zmluvných
strán a to za predpokladu, že bola predtým schválená Obecným zastupiteľstvom každej
Zmluvnej strany v zmysle ust. § - u 20a ods. 4 veta prvá Zákona o obecnom zriadení.
V prípade ak nedôjde k podpisu tejto Zmluvy Zmluvnými stranami v jeden a ten istý
deň, má sa za to, že Zmluva nadobúda platnosť až dňom podpisu poslednej Zmluvnej
strany.

2.

Táto Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom
sídle každej zo Zmluvných strán v zmysle ust. § 5a Zákona o slobodnom prístupe
informáciám.

3.

Uzavretie tejto Zmluvy bolo schválené Obecnými zastupiteľstvami všetkých zmluvných
strán, konkrétne Obecným zastupiteľstvom


Obce Pinkovce uznesením č. 90/2021 zo dňa 21.09.2021, a to nadpolovičnou
väčšinou všetkých poslancov;



Obce Lekárovce uznesením č. 181/2021 zo dňa 22.09.2021, a to nadpolovičnou
väčšinou všetkých poslancov,



Obce Bežovce uznesením č. 172/2021 zo dňa 17.09.2021, a to nadpolovičnou
väčšinou všetkých poslancov;



Obce Záhor uznesením č. 4/1/2021 zo dňa 22.09.2021, a to nadpolovičnou
väčšinou všetkých poslancov.

4.

Táto Zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) rovnopisoch, pričom po jej podpísaní obdrží
každá Zmluvná strana dve (2) vyhotovenia.

5.

Táto Zmluva obsahuje dohodu Zmluvných strán v nej zúčastnených vo vzťahu k
príslušnej predmetnej záležitosti a nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne
dohody týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.

6.

Ostatné právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia platným
slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené niečo iné, na
právne vzťahy založené touto Zmluvou sa vzťahuje Zákon o obecnom zriadení
a Obchodný zákonník.

7.

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy musia byť urobené formou písomných
dodatkov ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané všetkými
Zmluvnými stranami.

8.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným,
neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo
vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa
zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto
Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie
ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli
Zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy.

9.

Ak v dôsledku legislatívnych úprav bude týmito úpravami dotknutá Zmluva, zaväzujú
sa Zmluvné strany bez zbytočného odkladu uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa
uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novým právnym vzťahom.

10.

V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa Zmluvné
strany zaväzujú riešiť ich prednostne cestou vzájomnej dohody. Následne budú
Zmluvné strany riešiť svoj spor na príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.

11.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a
vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, Zmluvná voľnosť nie je
obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si Zmluvu
prečítali a bez výhrad súhlasia s jej ustanoveniami. Na znak svojho súhlasu pripájajú k
Zmluve svoje vlastnoručné podpisy.

V PINKOVCIACH, dňa 29. X. 2021

.................................................................

.................................................................

Obec Pinkovce

Obec Lekárovce

v zastúpení

v zastúpení

Ján Kočiš, starosta obce

Milan Őrmezey, starosta obce

.................................................................

.................................................................

Obec Bežovce

Obec Záhor

v zastúpení

v zastúpení

MVDr. Luděk Hamšík, starosta obce

Marián Hric, starosta obce

