
CRZ č. 65912017|LSp.

Zmluva o výpožičke č. 03-99-2017
uzavre!á podťa § 659 a nasl. Občianskeho zákonrika a § 51, odst. 3 zákona ě. 36412004 Z.z.

ďalej len ,,znTtlulyď'
medzi:

požičiavateťom:

§R- LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP č. 8,975 66 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Marian Stanílq generálny riaditeln
tČo : 36 038 351
DIČ: 2a2}a87982
IBAN : SK77 0200 0000 0000 0680 6312
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej
Bystrici dňa291a.1999, oddiel Pš, vložka č. 155/S

a

vypožičiavateťom :

Spoluvlastníctvo Ž*c a spol. Kal'ava, pozemkové spoločenstvo
Kaťava95,
053 42 Krompachy
Zastúpená: Ján Rabatin, predseda urbariáfu
tČo: 31957153
DlČ: 2021338407
Bankové spojenie : Slovenská sporitel'ňq a.s.
IBAN: SK 56090000000001 0 138727 5

čl r.
Predmet výpožičky

1. SR je vlastníkom a LESY S& š.p. Banská Bystrica sú správcom drobného vodného toku
Jaseňovec potok s evidenčným č. O7a,v hydrologickom poradí 442-aLt08 v dižke 4,2a
km, ktoqý preteká k. ú. Kaťava.

2. Vyššie uvedený vodný tok bol Rozhodnutím MLVH SSR č. 183-Vi1988-160 zo dňa 12.
septembra 1988 určený do správy Východoslovenských šLáfrrych le§ov, PR Košice,
ktorého právnym nástupcom je súčasný požičiavateť. Na vypožičiavanom úseku vodného
toku nie je vybudovatá žiaóna vodná stavba zaradená v účtovnej evidencii dlhodobého
hmotného maj etku požičiavateťa.

3. Predmetom výpožičky je vyššie uvedený drobný vodný tok v celej jeho dížke.
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cl. il.
Účel výpožičky

Účelom výpožičky drobného vodnélro toku je zabezpečerue revitalizácie,
vodohospodárskej funkcie toku, ako q zabezpeóenie protipovodňovej ochrany intravilánu
obce.

D"bÍ}ýIJ"lfthr

Zmluvné strany vstupujú do qýpožičky dňom účirrnosti tejto zmluvy, pričom zm\uvný
vďahsauzatváranaďobu určitú s dňom ukončenia 31.12.2t42.Požičiavatel' vpdpade
potreby a po vzájomnq dohode s vypožičiavateťom nevylučuje predíženie doby
výpožičky a to formou písomného dodatku k tejto zmluve,

čt. w.
Sp6sob tůívania

Vypožičaný vodný tok móže vypožičiavateť využivať na účel rcvitaltzácle,
zabezpečovaŇa protipovodňovej ochrany, výstavbu nových protipovodňoqých
avodohospodárskych úprav, opravu jestvujúcich brehových úprav azabezpečetie
optimálnych prietokových pomerov v zmysle platnej legislatívy (hlavne zákon č.
364l2aa4 Z. z. o vodách a zákan ě. 712010 Z. z. o ochrane pred povodňami).

Predmet zmluvy, ako je špecifikovaný v článku I. zrrluly nesmie lrypožičiavateť
v žiadnom prípade ďalej prenajímať, alebo vypožičíavať tretím osobám.

Vypožičiavatel' zodpovedá za všetky škody vzniknulé na vypožičanom toku a škody,
ktoré vzniknú v kauzálnej súvislosti s vykonávanou činnosťou v povodí toku.

Požičiavatet sa zdrží všetkých zásahov, ktoqimi by vypožičiavateťovi znemožňoval
uživať vodný tok pre účel ako bol dohodnu!ý v tejto zmluve o qipožičke.

Požičiavateť má právo fuzíckej obhliadky predmetu v}požičky a kontroly plnenia
zmluvne dohodnulich podmienok.

Vypožičiavateť sa zav'ázuje vykonávať všetky povinnosti vyplývajúce poáčiavateťovi ako
správcovi vodného toku. Predmetné povinnosti upravujú najmá ustanovenia § 48 odst.
1-4, § 49, odst. 1-6 a § 50 odst. 1-5 zékona č. 364l2aa4, ako aj iné právne predpisy.
Vypožičiavateť zodpovedá za škodu vzniknutu porušením akýchkoltek všeobecne
závázných právnych predpisov. Z dóvodu, že požičiavateť pos§rfuje predmet v}požičky
bezodplatne, preto vypožičiavateíoví za r,ykonávanie pavinností v zmysle tohto bodu
nepatrí žiaďna odmena a ani žiadrla íná néhr aďa.

Vypožičiavateť je oprávnený vykonávať zrneny na predmete v}požičky ien s písomným
súhlasom požičiavateťa. Po skončení l}požičky nemá vypožičiavatel' narok voči
požičiavateťovi na úhradu nákiadov spojených so zmenami na predmete výpožičky.

1,

1.

3.

4,

5.

6.

7,
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8. Zéttoveňje vypožičiavateť povinný pted započaíímrealizácie novej stavby azásahov do
vodného toku požiadat' o stanovisko správcu toku a včas zaslaným doporučeným listom
prizvať zástupcov LSR, š.p. Banská Bystrica, OZ Prešov k stavebnému konaniu.

9. Vypožičiavateť je oprár,rrený apovinný užívať predmet výpožičky riadne avsúlade
s účelom, ktoý sa v zmluve dohodol.

l0.Vypožičiavatel' si zabezpečí opravy aúdržbu predmefu výpožičky anáklady sfým
spojené znáša sám.

l1.Yypožíčiavateť nie je oprávnený zňadiť na predmete aýpožičky záložné ptávo, vecné
bremeno, či inú ťarchu.

čt. v.
Stav predmetu l}požičky

1. Vypožičiavatel'prehlasqe, žeje oboznámený so súčasným technickým stavom predmetu
výpožičky a že v takomto stave ho od požičiavateťa preberá.

čt. vr.
Ukončenie výpožičky

1. Z,mluva zanlkádohodou zrrrluvných strán alebo rn_ipoveďou.

2. Zmluvuje opra.mená -.1ypovedať ktorákolÝek zrrtuvná strana, a to aj bez uvedenia
dóÝodu. Výpoveď musí byť písomná. V;ipovedná:tloba je jednomesaěná -azaěíňaplynúť
prvým dňom kalendámeho mesiac4 nasledujúceho po kalendámom mesiaci, v ktorom
bola qýpoveď doručená druhej zrrrluvnej strane.

3. Úpravy vodného toku ainé vodné stavby postavené vypožičiavateťom po ukončení
v|požičky nepreberá požičiavateť do správy, ale ostávajú vo vlastníctve vypoáčiavateťa,
ktory zabezpečí údržbu a povodňovú ochranu stavebných úprav.

4. V pdpade rea|izácie stavby nachádzajucej sa na predmete vypožičky prostredníctvom
nenávratného finančného pdspevku je zmluva nelypovedateťná po dobu 5 rokov od
ukončenia r ealizácie stavby.

čl vu.
záverečné ustanovenia

1. Požičiavateí nezodpovedá za predmety vnesené vypožičiavateťom v jeho vlastníctve
alebo vo vlastníctve jeho dodávateťských firiem, realizujúcich stavbu na predmete
v}požiěky.

2. Zmluva bola napísaná v piatich rovnopisoch, zktorycb obdtží pažičiavateť tri
a vy p o žtčiav atet ďv a rovnopi sy.

3, Tento právny vďah sa riadi ustanoveniami zákana Občianskeho zákona v znení noviel
a zěkona ě, 364120a4 Z.z.
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4. 'fúto zmluvu možno meniť a ciopírať len na základe písomných a očíslor..aných dodatkov
schválených a podpísaných oprávnen;ými zástupcami oboch zmluvných strán.

Zmlwa po vyhotovení bola nahlas prečítaná, vysvetlená, pričom obe zmluvné strany
prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a túto naznak súhlasu slobodne avížne podpísali.

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy.v jej plnom rozsahu wátane
pdloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Urade vlády SR.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmlurtrými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho
zákow:j.ka.

5.

6.

7.

ťťl lt
SR- LESY SR, š.p. Banská Bystrica

zastúpený
Ing. Marian Staník,
generálny riaditel'

V Banskej Bystrici, dňa € .?" ?a (T

požičiavateť :

V Kal,ave, dňa Jé,4" J0 /?

Spoluvlastníctvo Žec a spol. Kaťava,
pozemkové spoiočenstvo
zastupené
Ján Rabatino
predseda urbariátu

LESY §lovenskej republitry
štátny podnik

Námestie §NP č. S
975 86 Baaská Bylúrlca

.§80-
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