
Zmluva
o združenej investícii do inžinierskych sietí v lokalite obce Bobrovník - časť Hliník

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

medzi zmluvnými stranami

Obec Bobrovník, Bobrovník 37, 03223 Liptovská Sielnica
IČO: 00315125
DTČ: 2020581299
IBAN: SK44 0200 0000 0000 28126342
zastúpená: Mgr. Jana Bažíková - starostka obce

(ďalej len ako "Oprávnený")

a

Ing. Ľuboš Kubík a Zita Kubíková, Jaseňová 3223/32, O 10 07 Žilina.
Ing. Miroslav Šutarík a Mgr. Alena Šutariková, Mikoviniho 1132/32. O 10 IS Žilina,
Ing. Peter Sládek a Ing Milena Sládeková, Morušová 851/5, O l 003 Žilina-Považský Chlmec,
Peter Šindler a Beáta Šindlerová, Zelená 345/24, 949 05 Nitra,
Ing. Petra Tidhar, Poľná 39/45, 034 O l Ružomberok,
Tidhar Gilboa, Do Pažiť 1877/22,03484 Liptovské Sliače,
Milan Záhradník, 034 83 Bešeňová 115,
Jaroslav Forgáč, Llsohmera 52, 033 O l Podtureň 52
Mgr. Jozef Krošlák, Karpatská 60, 974 II Banská Bystrica
Maladinovo-Sielnica, s.r.o , Palúčanská 680/97,0310 I Liptovský Mikuláš, IČO: 47547944
Mara l, S.ľ.O. Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 53287479
PB Zeta, s.r.o., Hybe 680, 032 31 Hybe, IČO: 36793132
M.T.M., s.r.o., Hybe 680, 03231 Hybe, IČO: 36430099

(ďalej len ako .Povinný")

l. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu za účelom vytvorenia podmienok pre rozšírenie elektrického
VN vedenia spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
(SSD) pre účely pripojenia lokalít Rezortu rekreačných chalúp pri Hliníku l a [l. VN vedenie bude
realizované v miestnej komunikácii obce Bobrovník, časť Hliník.
2. Obec je výlučným vlastníkom pozemku parcely registra .. E" evidov. na mape určeného operátu
č.KN-E 1-149/501 o výmere 4 462m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísanej na LVč.309.
okr.il.iptovský Mikuláš, obec.Bobrovník, katastr. územie: Bobrovník ( Ďalej ako dotknutý pozemok)

II. Predmet zmluvy

1. Zrealizovaním investície SSD, spojenej s položením a kolaudáciou VN vedenia pre účely napojenia
lokalít RRCH Hliník l a Hliník II, vzniká záväzok Povinnej stran)' voči strane Oprávnenej.
2. Povinný sa zaväzuje spolufinancovať opravu miestnej komunikácie Bobrovník - Hliník,
poškodenej položeným VN vedením. realizovaným ako súčasť . .Projektu VN pre Hliník T a Hliník II".
3. Rozsah plnenia Povinným bude príspevok na opravu komunikácie v Obci Bobrovník po
zrealizovaní VN prípojky položenéhov asfaltového koberca hrúbky 1 0-15cm, v šírke 1.6m a v dlžke
300m v termíne najneskôr 6 mesiacov po realizovaní stavby.
4. Oprávnený po uskutočnení Verejného obstarávania oboznámi Povinného o sume, ktorá bude tvoriť
50o~ z vysúťaženej hodnoty, a to pred začatím samotnej realizácie opravy miestnej komunikácie.
5. Oprávnený vyzve Povinného na splnenie si záväzku uvedeného v predchádzajúcom bode.
6. Povinný sa zaväzuje, že do 30 dní od vyzvania Oprávneným, splní záväzok a zašle dohodnut)'
pri spevok bankovým prevodom na bankový účet Obce Bobrovn ík.



III. Záverečné ustanovenia

1. Uznesením obecného zastupiteľstva Obce Bobrovnik č.4I/16-12-2021 zo dňa 16.12.2021 bolo
schválené znenie tejto dohody.
2. Zmluva nadobúda platnosť dií.om jej podpísania všetkými účastníkmi Zmluvy a účinnosť dľíom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce.
3. Právne vzťahy z tejto Zmluvy, ktoré táto vyslovene neupravuje, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných záväzných právnych predpisov SR .
.. l. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluv)' je možné robiť len formou písomných a očíslovaných
dodatkov podpísaných všetk-ými účastníkmi Zmluvy.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom Obec obdrží 3 a Povinný 1 vyhotovenie.
6. Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si dohodu pozorne prečítali, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a že sú plne spôsobilí a oprávnení túto dohodu
podpísať.
7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že sa podrobne oboznámili
s predmetom zmluvy a sjej obsahom, a nemajú voči nemu žiadne výhrady ani návrhy na doplnenie.
8. Akékoľvek zmeny môžu byť vykonané formou písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý bude jej
neoddeliteľnou súčasťou.
9. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok, ďalej že svoju vôľu prejavili slobodne bez nátlaku a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
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