ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PODPERNÝCH BODOV
č. Z-D-2018-000835-00
uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej ako „zmluva“)

Požičiavateľ:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo:
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Bankové spojenie:
VÚB a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu:
2143550551/0200
IBAN:
SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SWIFT:
SUBASKBX
IČO:
36442151
IČ DPH:
SK2022187453
Zapísaný v:
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10514/L
Zastúpený:
Mgr. Ing. Marek Štrpka – generálny riaditeľ
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy: Ing. Peter Bacúr - špecialista správy siete
Tel.: 0907 705 264 , e-mail: peter.bacur@ssd.sk
ďalej iba „požičiavateľ“

Vypožičiavateľ:
Obec Bobrovček
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpený:

Bobrovček 26, 032 21 Bobrovec
VÚB banka, a .s. Slovensko
SK50 0200 0000 0000 2402 9342
00315109
Nie je platiteľom DPH
Ing. Ladislav Staroň – starosta

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy: Ing. Ladislav Staroň – starosta obce
Tel. 0903 581 147, 044 / 559 65 37, e-mail: ladislav.staron@bobrovcek.sk
ďalej iba „vypožičiavateľ“

I.
Účel zmluvy
1.

Účelom tejto zmluvy je vypožičanie podperných bodov (stĺpov) elektrických vedení uvedených
v článku II. tejto zmluvy, ktoré sú vo vlastníctve požičiavateľa, za účelom umiestnenia zariadení
vypožičiavateľa – vedenia, svietidiel a rozvádzačov verejného osvetlenia, vedenia
a reproduktorov obecného rozhlasu, za podmienok uvedených v tejto zmluve.

II.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy sú podperné body v počte 37 ks, ktoré sú vo vlastníctve požičiavateľa
a ktorých vyznačenie a nákres tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve, a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy, postavené v obci Bobrovček, katastrálne územie Bobrovček, ktoré bude vypožičiavateľ
skutočne využívať len za účelom prevádzky svojich zariadení uvedených v článku I. tejto zmluvy
a požičiavateľ sa zaväzuje mu to umožniť za podmienok uvedených v článku III. tejto zmluvy.

III.
1

Spôsob používania podperných bodov vypožičiavateľom – technické podmienky
1.

2.

3.

Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude používať spôsobom, ktorý je definovaný
v záväzných Všeobecných a technických podmienkach, ktoré sú Prílohou č. 2 k tejto zmluve a
ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Predmetom tejto zmluvy je aj akceptácia nových záväzných Všeobecných a technických
podmienok zo strany Vypožičiavateľa účinných ku dňu podpisu tejto zmluvy. Tieto Všeobecné
a technické podmienky sú prílohou tejto zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Vypožičiavateľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie aktuálne znenie Všeobecných a
technických podmienok a zaväzuje sa, že v prípade ak umiestnenie namontovaných zariadení
Vypožičiavateľa nespĺňa súčasné Všeobecné a technické podmienky, ktoré sú prílohou tejto
zmluvy, je Vypožičiavateľ povinný pri najbližšej rekonštrukcii umiestnenie týchto zariadení
zosúladiť so súčasne platnými Všeobecnými a technickými podmienkami. V prípade
nedodržania Všeobecných a technických podmienok účinných ku dňu podpisu tejto zmluvy po
uplynutí tejto lehoty, je Požičiavateľ oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od
Zmluvy je účinné jeho doručením Vypožičiavateľovi. Doručením sa rozumie najneskôr tretí deň
po odoslaní oznámenia o odstúpení
V prípade, že dôjde k porušeniu Všeobecných a technických podmienok vypožičiavateľom,
s výnimkou uvedenou v článku III. 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 požičiavateľ oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od
zmluvy je účinné jeho doručením vypožičiavateľovi. Doručením sa rozumie najneskôr tretí deň
po odoslaní oznámenia o odstúpení.

IV.
Cena za výpožičku
1.

V zmysle § 659 Občianskeho zákonníka touto zmluvou vzniká vypožičiavateľovi právo predmet
zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy po dobu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy bezplatne
užívať.

V.
Dĺžka trvania výpožičky a jej ukončenie
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že výpožička začína dňom účinnosti tejto zmluvy a uzatvára sa na
dobu neurčitú.
Zmluvu možno ukončiť:

dohodou,

výpoveďou oboch zmluvných strán, aj bez uvedenia dôvodu,

okamžitým odstúpením požičiavateľa od zmluvy v zmysle čl. III. bodu 2 a v zmysle čl.
V. bodu 4 tejto zmluvy.
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 uplynutím výpovednej lehoty.
V prípade, že vypožičiavateľ hrubo porušuje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, (napr.
neplnenie článku III. a pod.) môže požičiavateľ od tejto zmluvy okamžite písomne odstúpiť.
Požičiavateľ je oprávnený od tejto zmluvy okamžite písomne odstúpiť, ak dôjde k likvidácii
podperného bodu elektrického vedenia.
V prípade, že vypožičiavateľ sa rozhodol ukončiť túto zmluvu dohodou (formou písomného
očíslovaného dodatku k tejto zmluve), je povinný túto skutočnosť oznámiť požičiavateľovi
najneskôr 1 mesiac vopred.
Po ukončení výpožičky sa odovzdanie predmetu výpožičky späť požičiavateľovi musí uskutočniť
do 30 kalendárnych dní od ukončenia trvania výpožičky v pôvodnom stave spôsobilom na
ďalšie užívanie. Odovzdávanie zariadenia sa musí uskutočniť za prítomnosti oboch zmluvných
strán a o jeho výsledku sa spíše zápis. Ak vypožičiavateľ nezdemontuje svoje zariadenie do 30
kalendárnych dní po ukončení výpožičky, je požičiavateľ oprávnený demontovať zariadenie
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7.

8.

9.

10.

vypožičiavateľa na náklady vypožičiavateľa a vyzvať ho na prevzatie tohto zariadenia.
Požičiavateľ v takom prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú na zariadení vypožičiavateľa.
V prípade rekonštrukcie vedenia je požičiavateľ povinný písomne alebo mailom na adresu
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr 1 mesiac vopred, oznámiť túto skutočnosť
vypožičiavateľovi. Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady demontáž a
opätovnú montáž svojho zariadenia po ukončení rekonštrukcie..
V prípade rušenia (trvalej 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, najneskôr 3 mesiace vopred, oznámiť túto skutočnosť
vypožičiavateľovi. Vypožičiavateľ je povinný odstrániť 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) podperných bodov je vypožičiavateľ oprávnený požiadať
požičiavateľa o odkúpenie rušených podperných bodov. Možnosť a podmienky odkúpenia
rušených podperných bodov si zmluvné strany dohodnú v osobitnej písomnej dohode.
Požičiavateľ však nie je povinný žiadosti o odkúpenie rušených podperných bodov vyhovieť.
Požičiavateľ je oprávnený úmerne znížiť počet prenajatých podperných bodov, ak dôjde k
likvidácii časti podperných bodov elektrického vedenia pôsobením vyššej moci a vedenie
nebude z ekonomických alebo technických dôvodov následne obnovené v pôvodnej trase a
rozsahu. Požičiavateľ nemá povinnosť obnovovať takto zničené alebo zrušené podperné body,
ktoré boli predmetom zmluvy.
V prípade, ak dôjde k zníženiu počtu vypožičaných podperných bodov z dôvodov uvedených
v čl. V. bode 8 a 9 tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria písomný dodatok k tejto
zmluve, v ktorom bude upravený počet vypožičaných podperných bodov a k tomuto dodatku
priložia vyznačenie a nákres skutočne vypožičaných podperných bodov.

VI.
Ostatné ustanovenia
1.

2.

3.

Požičiavateľ neručí za prípadné poruchy alebo škody na zariadení vypožičiavateľa spôsobené
poruchou na zariadení požičiavateľa. Požičiavateľ taktiež nezodpovedá za poruchy alebo škody
na zariadení vypožičiavateľa vzniknuté v súvislosti s prevádzkou a údržbou zariadenia
požičiavateľa. Tieto poruchy a škody svojho zariadenia si odstraňuje požičiavateľ na vlastné
náklady.
Vypožičiavateľ prevádzkuje zariadenia umiestnené na podperných bodoch Požičiavateľa
v zmysle 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.
Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ je oprávnený prenechať užívanie predmetu
výpožičky aj tretej strane s predchádzajúcim písomným súhlasom požičiavateľa, ale výlučne len
za verejnoprospešným účelom. Vypožičiavateľ je povinný informovať požičiavateľa o uzatvorení
takejto zmluvy o výpožičke a o splnení verejnoprospešného záujmu, a to zaslaním kópie takejto
zmluvy na mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že
vypožičiavateľ je povinný informovať a oboznámiť tretiu stranu so záväznými Všeobecnými a
technickými podmienkami, ktoré sú Prílohou č. 2 k tejto zmluve a o tom, že tretia strana bude
zaviazaná tieto všeobecné a technické podmienky dodržiavať. Zodpovednosť vypožičiavateľa
za prípadné škody a nedodržanie týchto podmienok pritom zostáva nedotknutá a požičiavateľ je
oprávnený si túto škodu vymáhať priamo od vypožičiavateľa.

VII.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Ostatné právne vzťahy súvisiace s výpožičkou podperných bodov opísaných v článku II. tejto
zmluvy neupravené touto zmluvou sa riadia platnými právnymi predpismi.
Požičiavateľ považuje svoju distribučnú sieť vyhotovenú ako vonkajšie vedenie na podperných
bodoch ako dočasné zariadenie určené na demontáž (kabelizáciu) so všetkými dopadmi na
zariadenia Vypožičiavateľa umiestnené na týchto podperných bodoch.
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len po vzájomnej dohode zmluvných strán
vo forme písomných očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden rovnopis obdrží
vypožičiavateľ a jeden rovnopis požičiavateľ.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania 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 podperných
bodov končí svoju platnosť dňom predchádzajúcim účinnosti tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomná zásielka, ktorá sa má v zmysle tejto zmluvy
doručovať 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
zmluvná strana nemôže doručiť druhej zmluvnej strane písomnosť 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.
Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu neuzavreli 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.

Žilina, dňa:

Bobrovček, dňa:

Požičiavateľ:

Vypožičiavateľ:

Mgr. Ing. Marek Štrpka

Ing. Ladislav Staroň

generálny riaditeľ

starosta obce
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