
ZMLUVA  O VEREJNOPROSPEŠNEJ SPOLUPRÁCI  č. 5/2015 
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

 

pre realizáciu projektu „AKTIVAČNÉ CENTRÁ“ Aktivácia a podpora udržiavania 

pracovných návykov občanov v hmotnej núdzi 

 

Čl. I 

Zmluvné strany  

I. 

Obchodné meno : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Sídlo: Radničné námestie 8,  

                                                     Banská Štiavnica  969 55, Slovenská republika  

Právna forma:                             štátny podnik 

Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v

 oddiele Pš,  vložka číslo 713/S 

IČO:   36 022 047 

IČ DPH:  SK2020066213 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Košice 

Číslo účtu: 2960098059/0200 

                     SWIFT/BIC: SUBASKBX,  IBAN:   SK68 0200 0000 0029 6009 8059 

Kontaktná adresa a 

organizačná zložka podniku, 

ktorej sa právny úkon týka: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny 

podnik, odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I 

v oddiele Po, vložka číslo 266/V 

 Správa povodia Bodrogu Trebišov, M. R. Štefánika 484/25, 

Trebišov 

Zástupca:  Ing. Eva Kolesárová, riaditeľka Správy povodia Bodrogu, 

                                               Trebišov 

(ďalej len „podnik“) 

 

a 

 

II. 
Názov:  Obec Kvakovce 

  Kvakovce 97 

 094 02  Slovenská Kajňa 

Štatutárny orgán: Mgr. Radovan Kapraľ 
  IČO:  0033251800 

                         DIČ:  2020630161 

                         Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko  a.s.,  

                               Vranov nad Topľou 

                                                         č. účtu: SK 23 5200 0000 0000 0933 7056 

 

 

(ďalej len „spolupracujúca obec“) 
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Čl. II 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je aktívna spolupráca zmluvných strán pri čistení a údržbe 

brehov a koryta brehov VS Domaša pozostávajúcej z odstránenia náletových drevín  

a kosby trávnych porastov v prospech ochrany,  zveľaďovania a zlepšenia životného 

prostredia na území spolupracujúcej obce, v rámci ktorej sa spolupracujúca obec 

zaväzuje podieľať sa prostredníctvom svojich  obyvateľov v hmotnej núdzi na plnení 

úloh (činnosti)  vyplývajúcich z dojednaní v bode 4.1 tejto zmluvy i zo samotného 

účelu projektu, ktorý podnietil zmluvne strany k uzavretiu tejto zmluvy a podnik 

zaväzuje sa túto spoluprácu napĺňať činnosťami uvedenými v bode 4.2 tejto zmluvy 

v rámci realizácie projektu „AKTIVAČNÉ CENTRÁ Aktivácia a podpora udržiavania 

pracovných návykov občanov v hmotnej núdzi“. 

2.2 Miesto realizácie: Obec Kvakovce 

 Druh prác:  kosenie trávy, hrabanie trávy a odstraňovanie náletových drevín 

 Katastrálne územie: Kvakovce 

 Tok:    VS Domaša 

 Rkm:     

 Termín plnenia:  1. 11. 2015 – 30. 4. 2016 

Čl. III 

Bezodplatnosť spolupráce 

 

3.1 Vzhľadom na verejnoprospešný charakter dojednanej spolupráce si každá zmluvná 

strana hradí svoje náklady vzniknuté v súvislosti s touto spoluprácou sama, ak 

v zmluve nie je pri niektorých nákladoch uvedené inak. Zmluvné strany berú na 

vedomie, že výkon obyvateľov spolupracujúcej obce určených podľa čl. II tejto 

zmluvy bude realizovaný a hradený v zmysle § 10 ods. 2 a násl. Zák. č. 417/2013 Z. z. 

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1 Spolupracujúca obec najmä : 

 zabezpečí dostatočný počet občanov najmä z radov dlhodobo nezamestnaných na 

výkon prác uvedených v Čl. II tejto zmluvy 

 zabezpečí pracovné ochranné prostriedky, potrebný materiál (vrecia na odpad, 

náradie...), školenia BOZP, školenia ochrany pred požiarmi 

 zabezpečí priestory na uloženie pracovného náradia 

 zabezpečí zamestnanca obce ako koordinátora prác s činnosťou podľa pracovnej 

náplne, ktorá je prílohou tejto zmluvy 
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 zabezpečí zberné miesto na uloženie vyzbieraného odpadu  

 zodpovedá za dodržiavanie BOZP, protipožiarnych opatrení a opatrení proti 

škodám, ktoré by mohli vzniknúť na zdraví a na majetku 

 počas vykonávania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť 

prevádzky (premávky) na okolitých cestných komunikáciách 

 zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho zamestnanci na majetku podniku a na    

zdraví zamestnancov podniku 

 zabezpečí dopravu zamestnancov na základe dohody o vykonaní práce 

a koordinátora na miesto výkonu práce v danom katastrálnom území a mzdy 

koordinátora 

 

4.2 Podnik najmä : 

  poskytne obci potrebné informácie pre definovanie miesta výkonu prác 

 poskytne obci príslušne povolenie potrebné k realizovaniu predmetu tejto zmluvy 

 poskytne obci odbornú inštruktáž k výkonu prác v podobe vysvetlení, upresnení 

a pod. 

 zabezpečí vývoz a uskladnenie vyzbieraného komunálneho odpadu na riadnu 

skládku 

4.3 Zmluvné strany sú povinné dodržiavať všeobecne záväzné platné predpisy, technické 

normy a podmienky tejto zmluvy. Obec sa bude riadiť východiskovými podkladmi  

podniku, pokynmi podniku, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán 

a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce. 

4.4 Každá  zo  zmluvných  strán  sa  zaväzuje  menovať  kontaktnú  osobu, ktorá  bude  

organizačne  zabezpečovať  všetky  činnosti  súvisiace  s plnením  podľa  tejto zmluvy 

a uvedie ju do Prílohy č. 1 k tejto zmluve. 

4.5 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú   bez  zbytočného  odkladu navzájom  si  oznamovať 

všetky  skutočnosti, ktoré  by mohli  mať  vplyv  na  riadne  plnenie  tejto  zmluvy. 

Čl. V 

Čas plnenia 

5.1 Účastníci zmluvného vzťahu si dojednávajú čas predmetu zmluvy od 1. 11. 2015 do 

30. 4. 2016. 

Čl. VI 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

6.1 Na ďalšie v tejto zmluve neupravené právne vzťahy sa použijú príslušné ustanovenia 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

6.2 Táto zmluva môže byť menená iba písomnou formou dodatku na základe dohody 

zmluvných strán. 

6.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

6.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s povahou originálu, pričom po podpísaní 

každý z účastníkov zmluvy dostane po dve jej vyhotovenia. 
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6.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia podľa § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov.  

6.6 Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

Objednávateľ:                                                             Zhotoviteľ: 

 

 

V Trebišove,  22. 10. 2015     V Kvakovciach, dňa 22.10.2015 

 

 

 

 

 

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

         Ing. Eva Kolesárová  v.r.                            Mgr. Radovan Kapraľ v.r.  

riaditeľka Správy povodia Bodrogu                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


