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č. 872/153/2020/IÚ 

Zmluva o výpožičke projektovej dokumentácie 

 
Požičiavateľ: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť  a.s. 
Komenského 50, 042 48 Košice 
IČO: 36 570 460 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
oddiel Sa, vložka č. 1243/V 
Ing. Stanislav Hreha, PhD. – predseda predstavenstva 
Ing. Gabriel Fedák, PhD. – člen predstavenstva 
 
a 
 
Vypožičiavateľ:   
Obec Brehov 

Hlavná 1/57,  076 05   Brehov 

V zastúpení : starosta Marek Balog 

IČO : 00331376 

 
Čl. I  

Predmet zmluvy 
 
1. Požičiavateľ sa zaväzuje bezplatne odovzdať vypožičiavateľovi projektovú dokumentáciu 

vypracovanú v stupni pre stavebné povolenie v rámci stavby : „Brehov – intenzifikácia 

vodovodu“  - vrátane podkladov zabezpečené inžinierskou činnosťou, za účelom 

zabezpečenia povoľujúcej právnej agendy a následne možnej realizácie diela. 

 
2. Projektová dokumentácia bola spracovaná pre potreby požičiavateľa VVS, a.s. Košice. 

Projektová dokumentácia bude zapožičaná vypožičiavateľovi v počte 1 kus sada č. 6 
 
3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje uvedenú projektovú dokumentáciu užívať v súlade s účelom 

tejto zmluvy, chrániť ju pred stratou, poškodením alebo zničením, pričom nie je oprávnený 
ju prenechať na užívanie inému. 

 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje neodkladne po zrealizovaní a skolaudovaní vyššie uvedenej 

stavby, túto stavbu písomne ponúknuť požičiavateľovi na odkúpenie za jedno euro, resp. 
na prevádzkovanie a požičiavateľ sa zaväzuje k uvedenej ponuke zaujať písomné 
stanovisko do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 

5. V prípade schválenia dotácie z environmentálneho fondu pre obec Brehov, sa VVS, a.s. 
zaväzuje poskytnúť 5 % finančnú spoluúčasť k pridelenej dotácii v roku, v ktorom bude 
schválená dotácia, na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov.  
 

6. V prípade neúspešných dotácií je možné postúpiť investorstvo a odovzdať bezplatne 
povoľujúcu právnu agendu a vrátiť PD stavby požičiavateľovi VVS, a.s. 
 

7. Vypožičiavateľ sa zaväzuje v priebehu výstavby diela prizývať zástupcov budúceho 
prevádzkovateľa VVS, a.s. Závod Trebišov k technickým riešeniam a k preberaniu prác 
(napr. tlakové skúšky). 

 
8. Vypožičiavateľ je povinný uvedenú projektovú dokumentáciu vrátiť požičiavateľovi do 30 

kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej vrátenie. 
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Čl. II 

Ostatne ustanovenie 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na požiadanie vypožičiavateľa. Je vyhotovená v štyroch 
origináloch, z ktorých obidve zmluvné strany obdržia po dve vyhotovenia zmluvy. 
 

2. Táto zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe   
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a  
Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 
3. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma účastníkmi. 
 
 
V Košiciach, dňa: 16.12.2020           V Brehove, dňa: 23.12.2020 
 
Požičiavateľ  Vypožičiavateľ 

 
 
 
 

Ing. Stanislav Hreha, PhD.     Marek Balog 
predseda predstavenstva     starosta obce 

  
        

 
 
Ing. Gabriel Fedák, PhD.  
 člen predstavenstva 


