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ZMLUVA 0 VÝPožlčKE PODPERNÝCH BODOV

č. Z-D-2018J}00505J)O
uzatvoľená v zmysle § 659 a nasl, Občianskeho zákonnika

(d'alej ako ,zmluva")

Požičiavateľ:

Stredoslovenská distribiičná, a.s.
Sídlo:
Bankové spojenie:
Č'slo účtu:
lBAN:

SWIFT:
IČO:
lč DPH
Zapĺsaný v:
Zastúpený:

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
VÚB a.s.,  pobocka Žilina
2143550551/0200
SK44 0200 0000 00214355 0551
SUBASKBX
364421 51
SK2022187453

3::h,ondgnýMrárg:Í,3:#e=ngéehnoersáí:;rŤá,:ľtaéľodd,e,sa,v,ožkač.05WL

Osoba oprávnená konat' vo veciach zmluvy: lng. Jana Živčicová -technik správy siete
tel.  0918 730 692, e-mail: jana.zivcicova@ssd.sk

ďalej iba „požičiavater`

Vypožičiavateľ:

Obec  Nedožery-BrezaTiy
Sĺdlo:
Bankové spojenie:
Čĺslo  účtu  lBAN:
lčo:
lč  DPH:
Zastúpený:

Družstevná 367, 972  12 Nedožery-Brezany
VÚB, a.s.  pobočka Prievidza
SK 26 0200 0000 0000 1842 9382
00318302
Nie je platitefom DPH
JUDr. Martin Mokrý  -starosta obce

Osoba oprávnená konat' vo veciach zmluvy: JUDľ.  Martin Mokrý  -starosta obce,
tel.  +42146 548 5100,  +421905 823 555, starosta@nedozery-brezany.sk

ďalej iba „vypožičiavateľ'

'.

Účel zmluvy
1.          Účelom  tejto zmluvy je  vypožičanie  podpemých  bodov  (stĺpov)  elektrických  vedení  uvedených

v článku  11.  tejto zmluvy,  ktoré sú  vo vlastníctve požičiavateľa,  za účelom  umiestnenia zariadení
vypožičiavateľa  - vedenia, svietidiel  a  rozvádzačov verejného  osvetlenia,  kamery  a zariadenia
na meranie rýchlosti, za podmienok uvedených v tejto zmluve.

11.

Predmet zmluvy
1.         Predmetom tejto zmluvy sú podpemé body v počte 272 ks,  ktoré sú vo vlastnĺctve požičiavateľa

a ktorých vyznačenie a nákres tvorí Prílohu č.  1  k tejto zmluve, a tvorí neoddeliteľnú súčasť teito
zmluvy,   postavené   v obci   Nedožery-Brezany,   katastrálne   územie   Nedožery-Brezany,   ktoré
bude  vypožičiavateľ  skutočne  využĺvať  len  za  účelom  prevádzky  svojich  zariadenĺ  uvedených
v Článku  1.  tejto  zmluvy  a  požičiavateľ  sa  zaväzuje  mu  to  umožnit`  za  podmienok  uvedených
v  Článku  111.  tejto  zmluvy.



1'1.

Spôsob použivania podpeľných bodov \/ypožičiavateľom -(echnické podmienky
1.         Vypožičiavateľ sa  zaväzuje,  že  predmet zmluvy  bude  používať §pôsobom,  ktorý je definovaný

v záväzných Všeobecných  a technických  podmienkach,  ktoré sú  Prilohou  č.  2  k tejto zmluve a
ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčast'.

2.         Predmetom   tejto   zmluvy  je   aj   akceptácia   nových   záväzných   Všeobecných   a   technických
podmienok  zo  strany  Vypožičiavateľa  Účinných  ku  dňu  podpisu  tejto  zmluvy.  Tieto  Všeobecné
atechnické     podmienky     sú     prílohou     tejto     zmluvy     asú    jej     neoddeliteľnou     súčast'ou.
Vypožičiavateľ     podpisom  tejto  zmluvy   berie   na   vedomie  aktuálne  znenie  Všeobecných   a

|e,cph.nž?čk,á::,:PadT:esn,#aaszúačvagnuéevsša;ožbeecvn:rí:a,::hanic:F';Stdn:r;:kn,?T,o.n,:ovsaún#oi:nua:e:,n:
zmluvy,     je  Vypožičjavateľ  povinný   prj   najbližšej   rekonštrukcii   umiestnenie  týchto  zariadení
zosúladft'    so    súčasne    platnými    Všeobecnými    a    technickými    podmienkami.    V    prípade
nedodľžania Všeobecných  a  technických  podmienok  účinných  ku  dňu  podpisu  tejto zmluvy  po
uplynutl  tejto    lehoty,  je  Požičiavateľ  oprávnený  okamžite  odstúpiť  od  Zmluvy.  Odstúpenie  od
Zmluvy je  účinné jeho doručenim Vypožičiavateľovi.  Doručenĺm  sa  rozumie  najneskôr tretí  deň
po odoslaní oznámenia o odstúpení

3          V prípade,   Že  dôjde  k   porušeniu   Všeobecných   a  technických   podmienok  vypožičiavateľom,
s výnimkou  uvedenou  v článku  111.  bode  2  tejto  Zmluvy  a vypožičiavateľ  nevykoná  nápravu  ani
po   výzve   požičiavateľa   v primeranej   (minimálne   7   dňovej)   lehote,   ktorú   mu   požičiavateľ
poskytne  na  nápravu,  je  požičjavateľ  oprávnený  okamžite  odstúpiť od  zmluvy.  Odstúpenie  od
zmluvy je  účinné jeho  doručenĺm  vypožičiavateľovi.  Doručenĺm  sa  rozumie  najneskôr tretĺ  deň
po odoslanf oznámenia o odstúpeni.

IV.

Cena za výpožičku
1.         V zmysle § 659 0bčianskeho zákonnĺka touto zmluvou vzniká vypožičiavateľovi  právo predmet

zmluvy  uvedený v Článku  11.  tejto zmluvy  po dobu dohodnutú v Článku V.  tejto zmluvy  bezplatne
užĺvať.

V.

Dižka trvania výpožjčky a jej ukončenie
1.         Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že výpožička začína dňom  účinnosti tejto zmluvy a  uzatvára sa  na

dobu neurčitú.

2.          Zmluvu možno ukončft':
-          dohodou'
-          výpoveďou oboch zmluvných strán, aj bez uvedenia dôvodu.
-           okamžitým  odstúpením  požičiavateľa  od  zmluvy  vzmysle  čl.111.   bodu  2  a vzmysle  čl.

V.  bodu 4 tejto zmluvy.

3.         Zmluvné   strany   sa   dohodli   na výpovednej   lehote   3   mesiace   pre   obidve   zmluvné   strany.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď druhej zmluvnej strane doručená. Výpožička končí uplynutĺm výpovednei lehoty.

4.          Vprĺpade,   že   vypožičiavateľ   hrubo   porušuje   záväzky   vyplývajúce   z   tejto   zmluvy,   (napr.
neplnenie  článku  111.   a  pod.)  môže  požjčiavateľ  od  tejto  zmluvy  okamžite  pisomne  odstúpit'.
Požičiavateľ  ie  oprávnený  od  tejto  zmluvy  okamžite   pĺsomne  odstúpit',   ak  dôjde  k likvidácji
podpemého bodu elektrického vedenia.

5.         V prípade,  že  vypožičiavateľ  sa  rozhodol   ukončff  túto  zmluvu  dohodou  (fomou  pĺsomného
očíslovaného   dodatku   k tejto   zmluve),   je   povinný   túto   skutočnost'   oznámit'   požičiavateľovi
najneskôr 1  mesiac vopred.

6.          Po ukončení výpožičky sa odovzdanie predmetu výpožičky spät' požičiavateľovi musĺ uskutočnĺl'
do  30   kalendárnych  dní  od  ukončenia  tT\/ania  výpožičky  v pôvodnom  stave  spÔsobilom   na
ďalšie  užívanie.  Odovzdávanie  zariadenia  sa  musí  uskutočnit' za  prítomnosti  oboch  zmluvných
strán  a  o jeho výsledku  sa  spíše zápis.  Ak vypožičiavateľ nezdemontuje  svoje zanadenie do  30
kalendárnych  dní   po   ukončenĺ  výpožičky,  je   požičiavateľ  oprávner`ý  demontovat'  zariadenie
vypožičiavateľa    na    náklady    vypožičiavateľa    a vyzvat`    ho    na    prevzatíe    tohto    zariadenia.
Požičiavateľ v takom  prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú  na zariadení vypožičiavateľa`



7.          V    prípade  rekonštrukcje  vedenia  je  požičiavateľ  povinný  pÍsomne  alebo  mailom   na  adresu
uvedenú   v záhlaví   tejto   zmluvy,    najneskôr    1    mesíac   vopred,    oznámĺt'   túto   skutočnost'
vypožičiavateľovi.    Vypožičiavateľ   je   povinný   zabezpečĺt`   na   vlastné   náklady   demontáž   a
opätovnú montáž svojho zariadenia po ukončení rekonštrukcie..

8.         V   pripade   rušenia   (trva[ej   demontáže)   podperných   bodov,   ktoré   sú   predmetom   zmluvy.
z  dôvodov  na  strane  požičiavateľa,  je  požičiavateľ  povinný  písomne  alebo  mailom  na  adresu
uvedenú   v hlavičke   tejto   zmluvy,   najneskór   3   mesiace   vopred,   oznámit'   túto   skutočnost'
vypožičiavateľovi.     Vypožičiavateľ    je     povinný     odstráníť     svoje     zariadenia     z príslušných
podperných  bodov do  3  mesiacov  odo  dňa  doručenia  písomného  oznámenia  podľa  prvej  vety
tohto  bodu,  ak  sa  zmluvné  strany  pÍsomne  nedohodnú  inak.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  Že
v prípade rušenia  (trvalej demontáže)  podpemých  bodov je vypožičiavateľ oprávnený požiadat'
požičjavateľa   o odkúpenie   rušených   podpemých   bodov.   Možnost'   a podmienky   odkúpenia
rušených    podperných    bodov   si   zmluvné   strany   dohodnú   vosobitnej    pĺsomnej   dohode.
Požičiavateľ však nie je povjnný žiadost] o odkúpenie rušených  podpemých  bodov vyhoviet'.

9.         Požičiavateľ  je  oprávnený   úmerne  znížft'  počet  prenajatých  podperných   bodov,   ak  dôjde  k
likvidácii   Čast]   podperných   bodov   elektrického   vedenia   pÔsobenĺm   vyššej   moci   a   vedenie
nebude  z  ekonomických  alebo  technických  dôvodov  následne  obnovené  v  pÔvodnej  trase  a
rozsahu.  Požičiavateľ nemá povinnost' obnovovať takto znieené alebo zriišené podperné  body,
ktoré boli  predmetom zmluvy.

10.      V prípade,  ak  dôjde  kzníženiu  počtu  vypožičaných  podperných  bodov  z dôvodov  uvedených
v čl. V.  bode s a 9 tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria pÍsomný dodatok k tejto
zmluve,  v ktorom  bude  upravený  počet  vypožičaných  podpemých  bodov  a k tomuto  dodatku
priložia vyznačenie a nákres skutočne vypožičaných podperných bodov.

V'.

Ostatné ustanovenia
Požičiavateľ neruči  za  prípadné  poruchy alebo  škody  na zariadení  vypožičiavateľa  spôsobené
poruchou  na zariadenĺ požičiavateľa.  Požičiavateľ taktiež  nezodpovedá za  poruchy alebo škody
na    zariadenĺ    vypožičiavateľa    vzniknuté    v súvislosti    s prevádzkou    a údržbou    zariadenia
požičiavateľa.  Tieto  poruchy  a škody  svojho  zariadenia  si  odstraňuje  požičiavateľ  na  vlastné
náklady.

2.         Vypožičiavateľ   prevádzkuje   zariadenia    umiestnené   na    podpemých    bodoch    Požičiavateľa
v  zmy§le  tejto  Zmluvy  na  vlastné  náklady  a  zároveň  zodpovedá  v  plnej  miere  za  bezpečnosť
svojich   zamestnancov   a tretích   osôb,   ktorým   umožní   prístup   k týmto   zariadeniam   a   ktorí
vykonávajú činnosti na týchto zariadeniach.

3.         Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   vypožičiavateľ  je   oprávnený   prenechat`   uŽívanie   predmetu
výpožičky aj tretej strane s predchádzajúcim pisomným súhlasom požičiavateľa,  ale výlučne len
za verejnoprospešným  účelom.  Vypožičiavateľ je povinný  infomovať požičiavateľa o uzatvorení
takejto zmluvy o výpožičke a o splnenĺ verejnoprospešného záujmu, a to zaslaním kópie takejto
zmluvy na mailovú  adre§u  uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.  Zmluvné strany sa ďalej dohodli,  Že
vypožičiavateľ  je  povinný  informovat`  a oboznámit`  tretiu  stranu  so záväznými  Všeobecnými  a
technickými  podmienkami,  ktoré  sú  Prilohou  č.  2  k tejto zmluve a o tom,  Že tretia  strana  bude
zaviazaná  tieto  všeobecné  a technické  podmienky  dodržiavať   Zodpovednost'  vypožičiavateľa
za prĺpadné Škody a nedodržanie týchto podmienok pritom zostáva nedotknutá a požičiavateľ je
oprávnený si túto škodu vymáhať priamo od vypožičiavateľa.

Vl'.

Záveľečné ustanovenia
Ostatné  prävne  vzťahy  súvisiace  s výpožičkou  podpemých  bodov  opísaných  v článku  11.  tejto
zmluvy neupravené touto zmluvou sa riadia platnými právnymi predpismi.

2.          Požičiavateľ  považuje  svoju  distribučnú  siet'  vyhotovenú  ako vonkajšie  vedenie  na  podpemých
bodoch  ako  dočasné  zariadenie  určené  na  demor`táž  (kat)elizáciii)  so  všetkými  dopadmi  na
zariadenia Vypožičiavateľa umiestnerié na týchto podperných  bodoch.

3.          Akékoľvek  zmeny  tejto  zmluvy  môžu  byt.  vykonané  len  po  vzájomnej  dohode  zmluvných  strán
vo forme písomných oČíslovaných dodatkov k tejto zmluve



Táto    zmluva    ie    vyhotovená    vdvoch    vyhotoveniach,    zktorých    jeden    rovnopis    obdržĺ
vypožičiavateľ a jeden rovnopis požičiavateľ.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej  podpĺsania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a OZ).

Zmluvné strany sa dohodli,  Že v prípade,  ak na predmet zmluvy je v čase podpisu tejto Zmluvy
uzatvorená platná Zmluva o výpožičke podperných bodov, táto Zmluva o výpožičke podpemých
bodov končí   svoju platnost' dňom pľedchádzajúcim  Účinnosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli,  že akákoľvek pÍsomná zásielka,  ktorá sa má v zmysle tejto zmluvy
doručovat'  druhej  zmluvnej  strane  sa  považuje  za  doručenú  v  prípade,  že  bude  doručovaná
doporučenou  zásielkou.  prípadne  zásielkovou  službou,  na  adresu  zmluvných  strán  uvedenú  v
hlavičke tejto zmluvy.  Odmietnutie prevzatia zásielky je považované za jej doručenie.  Ak jedna
zmluvnä   strana   nemôže   doručiť   druhej   zmluvnei   strane   pÍsomnost'   na   adresu   uvedenú
v hlavičke  tejto  zmluvy,   pÍsomnosť  sa   považuje  za   doručenú,   v  deň   vrátenia  nedoručenej
zásielky  odosielajúcej  zmluvnej  strane,  a  to  aj  vtedy,  ak  sa  prijímajúca  zmluvná  strana  o  tom
nedozvie.

8.         Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  túto  zmluvu  neuzaweli  v  tiesni  ani  za  nápadne  nevýhodných
podmienok,  ale  slobodne  a  vážne.  Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  si  túto  zmluvu  prečítali,  jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

Žiiína,dha:        17-04-2m

poŽJč,.vilL6F=       -   _     -

Mgr.  lng. Marek štrpka     (

generálny  riaditeľ

Stredos lovenská d istribučná
akciová spoločnosť

Žj[inaEH-

Nedožery-Brezany, dňa    .?U'   Ý. tu`7§

Vypožičiavateľ:

JUDr.  Mahin Mokrý

starosta obce


