ZMLUVA
o združení prostriedkov
uzavretá podľa § 829 a nasl. občianskeho zákonníka
Účastníkmi združenia sú:
1.

Mestská časť Košice - Lorinčík
Sídlo: Lorinčík 15, 040 11 Košice
Zastúpená: Damián Exner, starosta
IČO: 00 690 945
DIČ: 2020928261
(ďalej len „účastník v prvom rade alebo obec")

2.

Mgr. Michal Tančák, Krakovská 12, 040 11 Košice
Spoluvlastník pozemkov v lokalite IBV Lorinčík Juh - Košariská v k. ú. Lorinčík
(Zastupujúci vlastníkov pozemkov v lokalite IBV Lorinčík Juh - Košariská v k. ú.
Lorinčík ďalej len „účastník v druhom rade alebo občan" podľa zoznamu zo dňa
17.2.2015)

uzatvárajú túto zmluvu o združení prostriedkov na zabezpečenie výstavby
verejného vodovodu v lokalite Lorinčík JUH - Košariská:
Článok I
Preambula
Mestská časť Košice – Lorinčík sa vo svojej činnosti podieľa na rozvoji obce v zmysle
zákona o obecnom zriadení a zabezpečuje zámery v súlade so schváleným Územným
plánom. Súčasťou týchto zámerov je i budovanie IBV Lorinčík JUH - Košariská. Stavebné
územie v tejto lokalite bolo vysporiadané a scelené v súčinnosti s občanmi, ktorí sú
povinní podieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytujúc pomoc orgánom obce
v zmysle zákona o obecnom zriadení. Túto zmluvu Mestská časť Košice – Lorinčík uzatvára
s cieľom dokončiť verejný vodovod a prípojky inžinierskych sietí k stavebným pozemkom
v spolupráci s občanmi uvedenými v zozname v liste zo dňa 17.2.2015, ktorý je prílohou
tejto zmluvy a poskytnúť občanom recipročne svoju súčinnosť.

Článok II
Predmet zmluvy
2.1. Účelom a cieľom tohto združenia je zabezpečenie výstavby vodovodu v lokalite IBV Lorinčík
Juh – Košariská pre všetkých účastníkov v súlade s platným územným plánom obce.
Účastníci združenia sa každý svojim dielom k dosiahnutiu cieľa zaväzujú združiť potrebné
prostriedky.

2.2. Účastníci združenia sa zaväzujú, že
účastník v prvom rade postúpi práva správcom inžinierskych sietí a práva pre účastníka
v druhom rade, na základe splnomocnení pre získanie právoplatných povolení.
účastník druhom rade je povinný zabezpečiť pre účastníka v prvom rade, výkop, podsyp,
obsyp, zásyp potrubia (zemné práce) pre uloženie potrubia a následné povrchové terénne
úpravy pre dotknuté územie,
účastník v druhom rade zodpovedá za vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, trasy
potrubia a zabezpečenie bezpečnosti výkopov.

Článok III
Práva a povinnosti účastníkov združenia
3.1
Účastníci združenia sa zaväzujú na dosiahnutie účelu združenia spolupracovať
v nasledovnom rozsahu:
3.1.1 Mestská časť Košice – Lorinčík sa zaväzuje uzatvoriť zmluvu o postúpení práv
investora na stavbu „IBH Lorinčík Juh – Košariská“ pre časť objektu SO 03 Vodovod,
vodovodné prípojky.
3.1.2 Účastník v druhom rade znáša všetky náklady a povinnosti na zrealizovanie
verejného vodovodu, vyplývajúce zo zmluvy o postúpení práv investora účastníka
v prvom rade.
3.1.4 Vodovodné šachty si vybudujú účastníci 2 na vlastné náklady.
3.2
Vodovodné prípojky, vodovodné šachty budú po vybudovaní vlastníctvom účastníkov 2.

Článok IV
Ukončenie činnosti združenia
4.1. Účastník zmluvy môže od zmluvy odstúpiť len v prípade, že jeho práva a povinnosti preberie
iný účastník resp. iná osoba, tak že to nebude na ujmu ostatných účastníkov. Odstupujúci
účastník sa zaväzuje v celom rozsahu podieľať sa na spoločnej činnosti po dobu potrebnú
na vykonanie zmeny práv a povinností na iného účastníka resp. inú osobu. Pri nedodržaní
tohto bodu je odstupujúci účastník povinný nahradiť zostávajúcim účastníkom akékoľvek
náklady a škody, ktoré v dôsledku nesplnenie tejto povinnosti vzniknú.
4.2 Zmluva zaniká splnením účelu podľa čl. I alebo dohodou účastníkov združenia o ukončení
zmluvy.
4.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do splnenia účelu čl. I.

Článok V
Osobitné a záverečné ustanovenia
5.1

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných
všetkými účastníkmi.
Na vzťahy upravené touto zmluvou, ako aj na vzťahy vznikajúce z tejto zmluvy sa použijú
primerané ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo
najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné
strany túto otázku brali do úvahy.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 identických kópiách s platnosťou originálu, z ktorých každý
účastník dostane po dvoch vyhotoveniach.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzavreli ju v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Košice – Lorinčík , dňa 02. 04. 2015

Za účastníka v prvom rade :

.....................................
Damián Exner
Starosta MČ Košice – Lorinčík

Za účastníka v druhom rade

.......................................
Ing. Michal Tančák
zástupca občanov IBV Lorinčík Juh Košariská

