
Z m l u v a  

 
uzavretá podľa Občianskeho zákonníka o umožnení činnosti počas         

realizácie stavby  

 

 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Rudohorská a. s., Popradská 80, 040 11 Košice 

                        konajúca:     Mgr. René Kameník, Predseda predstavenstva 

                        IČO:              44 380 534     

                        IČ DPH:         SK2022686017  

                        Bank.spoj.:    Tatra banka a.s.          

                        číslo účtu:      SK56 1100 0000 0029 4507 3144 

                        Zapísaný:       Obchodný register Okresného súdu Košice, vl. č. 1472/V, Odd: Sa   

  

a 

 

Poskytovateľ:   Obec Rudňany 

Sídlo:  Rudňany 234, 053 23 Rudňany 

IČO:  00329533    

DIČ: 2020717842 

IBAN: SK03 0200 0000 0000 2412 0592     

Konajúci: Bc. Rastislav Neuvirth - starosta    

 

   Čl. II 
Predmet zmluvy 

 

      Poskytovateľ umožní za dohodnutú úhradu činnosť objednávateľa počas realizácie 

investičnej akcie „Sanácia závalového pásme Poráč – Rudňany“ na dotknutých pozemkoch parc. č. 

KN 2736/1, 2736/3, 2735 v k. ú. Poráč v súlade s platným stavebným povolením vydaným 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, odborom životného prostredia pod č. 4546/2001-3-Fe a jeho 

nasledujúcimi zmenami vydanými stavebným úradom Obce Poráč, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 

zmluvy. 

Táto činnosť objednávateľa spočíva v zabezpečení a vykonávaní prepravy materiálu 

povoleného citovaným rozhodnutím nákladnými vozidlami cez obec Rudňany do oblasti 

závalového pásma a jeho následného využitia na sanačné účely uložením do vydobytých priestorov.  

Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje predovšetkým umožniť a nebrániť 

objednávateľovi a ním určeným a povereným osobám v užívaní a prejazde nákladnými vozidlami 

cez verejnú cestnú sieť na území obce Rudňany, a to predovšetkým úsekom cesty III. triedy č. 3244 

a súvisiacimi priľahlými miestnymi a účelovými komunikáciami (ďalej len „cestná sieť“). 

 

Čl. III 
Cena za umožnenie činnosti 

 

Objednávateľ uhradí poskytovateľovi 0,15,- € (pätnásť eurocentov) za každú dovezenú tonu 

materiálu do závalového pásma. Fakturácia za 4. štvrťrok 2019 a za 1. štvrťrok 2020 sa vykoná po 

ukončení štvrťroka a od mesiaca apríl 2020 bude vykonávaná za ucelený kalendárny mesiac na 

základe odsúhlasených vážnych lístkov všetkých prepravcov za príslušné fakturačné obdobie. Doba 



splatnosti faktúry je 30 dní. V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti môže byť 

poskytovateľom účtovaný úrok z omeškania za každý deň po dohodnutej lehote vo výške 0,03 % z 

dlžnej sumy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nemá nárok na úhradu ceny za umožnenie 

činnosti podľa tohto článku za obdobie, v ktorom poskytovateľ nesplnil svoj záväzok umožniť 

a nebrániť objednávateľovi a ním určeným a povereným osobám v užívaní cestnej siete, resp. počas 

ktorého je poskytovateľ v omeškaní so splnením svojho záväzku.  

 

 

Čl. IV 
Termín plnenia predmetu zmluvy 

 

     Zmluva sa uzatvára na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2030, do platnosti vstupuje dňom 

podpisu zmluvnými stranami. 

 

 

Čl. V 
Ostatné dojednania 

 

1. Výpoveď zmluvy je možná v trojmesačnej výpovednej lehote: 

- v prípade neplnenia podmienok platnej legislatívy objednávateľom, 

- v prípade neplatnosti stavebného povolenia uvedeného v čl. II tejto zmluvy,  

- v prípade neplnenia podmienok čl. III, 

Zmluvu je možné ukončiť aj po vzájomnej dohode zmluvných strán 

 

2. Zrušenie zmluvy, jej zmeny a doplnky je možné vykonať len na základe písomného súhlasu 

zmluvných strán. 

 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, po podpise obdrží každá 

zmluvná strana jeden exemplár. 

 

4. Zmluva je platná dňom podpisu a účinná dňom zverejnenia poskytovateľom v zmysle 

platných právnych predpisov. Objednávateľ udeľuje svojím podpisom súhlas 

poskytovateľovi so zverejnením tejto zmluvy. 

 

 

 

 

Markušovce, dňa 01.04.2020    Rudňany, 01.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

objednávateľ                                                                          poskytovateľ 

  


