
Zmluva
uzatvorená podľa $51 občianskeho zźlkomika l tzv. inomatívna zmluva/

I. Zmluvné stľany :
obec Staškov , ul' JozeťaKľoneľa č'588 , OŻ3 53 , IČo _ 003 14293

Bankové spojenie: SK 81 5600 0000 0002 7961 5001

iľłľ]lTĺ;1:ľ,"'ŕx'J.':i'äľľľ;"ĺľstaobce

a

Mgr' Juľaj Buček , rod. Buček , nar. , ľ.č. , bytom

Staškov č. . I , O23 53 amanželka Ing. Veľonika Buěková , rod. Hlubinová , naľ. , ľ.č.
l býom Staškov č ^'Ż3 53i ďalej len vlastníci dotknutých pozemkov/

II. Predmet zmluvy:
Predmetom tejto zmluvy jerealizácia stavby : ,,Pľekládka veľejného vodovodu - Staškov CKN
č,.2562ĺ3 ,256Żl!* ako vyvolaná invęstícia zo strany vlastníkov dotknutých pozemkov - CKN.
ě.2562ĺ3 a256|Ą v k.ú' Staškov. Na pozemkoch CKN. č;256Ż8 a256ll| v k.ú. Staškov je vedený

veľejný vodovod vo vlastníctve obce Staškov , ktorý prevádzkuje Sevak a.s. Żilina. Vlastníci
đotknutých pozemkov maj'űztnjem na nich stavať rodinný dom a verejný vodovod je nutné

preloŽiť.-obec 
Staškov sazaväzuje v zmysle tejto poŽiadavky vlastníkov dotknutých pozemkov zabezpeěiť

ľealizáciu stavby : ,,Pľekládka verejného vodovodu - Staškov CKN ć.2s6Żĺ3 ,256Żl\*, vrátane

pľíslušných povolení v zmysle platnej legislatívy a následnej kolaudácie a odovzdania stavby

pľevádzĹováteľovi veľejného vodovođu v obci Staškov. obec Staškov zabezpečí szickú ĺeal'izáciu

itavby pľostľedníctvom oprávneného podnikateľského subjektu na základe výsledku pľocesu

veľej ného obstaľávania'
Vlaśtĺci dotknutých pozemkov sazavđzuj'Úuhľadiť obci Staškov náklady za samotnú ľealizáciu

stavby : ,,Pľekládka veľejného vodovodu - Staškov CKN č..2s62l3 ,2562lL* v zmysle
pľojektovej dokumentácie vypracovanej Tubes _ pľojekt , Ing' Cyprich Róbeľt , HurbanováŻz99 

'
OŻ2 OI Čadca , vydaného stavębného povolenia a výsledku verejného obstarávania.
Vlastníci dotknutých pozemkov sazavazuj'űnazáklade tejto zmluvy v lehote do 7 pracovných dní

po ukončení pľocesu veľejného obstarávania na stavbu : ,,Prekládka veľejného vodovodu -
Staškov CKN č..2562t3 ,2562tt a následnej písomnej výzvy zo strany obce Staškov vloŽiť na účet

obcę Staškov Sumu vo qýške , ktoľá vyplynie z pľocesu verejného obstarávaniaaza ktorú sa

zaviaže víťazný ucháđzać zĺealizovať predmetnú stavbu , v celkovej výške vrátane DPH.
Pľedpokladaná hodnotazákazky v zmysle rozpočtu stavebného cenára je 14Ż46,06 eur s DPH.
obęc Staškov pristupi k podpísaniu zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom aŽpo vložení
dohodnutej finančnej čiastky na účet obce.
ostatné náklady súvisiace so zabezpečením realizácie pľedmetnej stavby : ,,Pľekládka veľejného
vodovodu - Staškov CKN ć'.2562t3 ,2562ll*bude znášať obec _ pĺojektové práce , inŽinierska

činnosť, verejné obstaĺávanie , poľealizaěĺé zarrĺęranie stavby ' 
geometľický plan a poplatĘ so

zľiadením vecného bremena.

III. Čas plnenĺa :
začiatok : po podpise zmluvnými stranami a jej zveľejnęním podľa zákoĺač,.2lll2000 Z.z.o
slobodnom pľístupe k informáciám (zákon o slobodę informácií) v znení neskoľších pľedpisov

ukončenie : do 30.10.2021



IV. Všeobecné a záverečné ustanovenia :

1. Zmluvné stľany vyhlasujú , Že sú spôsobilé na uzavľetie tejto zmluvy , Že ju uzavreli nazźi<Iađe

svojej slobodnej avźržĺej rrôl. , Žetato zmluva nebola uzavretápod nátlakom 
' 
v tiesni ani zainak

nevyhoonych pódmienok' Zmluvné stľany ďalej vyhlasujú, Že si túto zmluvu riadne pľečítali , Že

poľózumeli jej obsahu anaznaksúhlasu s ňou ju vo vlastnom mene podpisujú.

ż. Zmluvné stľany sa dohodli , Žę títo zmluvu je moŽné męniť len písomnou formou , a to na

zák|aďe vzáj omného súhlasu oboch zmluvných strán.

3.Táto zmlíva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a úěinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom pođľa zäkona ć,.2lll2000 Z.z. o slobodnom pľístupe

k infoľmáciám (zákon o slobode informácií) v znęni neskoľších predpisov.

4.Táto zmluva bola schválené obecným zastupiteľstvom obce Staškov dňa 30.4.Ż02I - číslo

uznesenia 461202I.
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyľoch exemplároch , dva pľe kaŽdú zmluvnú stranu.

V Staškove dĺa .ł.:T.:...L'],/

obec Staškov _ Ing. Ladislav Šimčisko , staľosta obce

Mgľ. Juľaj Buček
ilt

Ing. Veľonika Buěková
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