Dohoda o spätných úpravách po užívaní cesty

čl.1.

Účastníci dohody

1.1. Vlastník pozemku:

: Obec Dravce

Adresa

: Dravce 27 , 053 14 Dravce

Štatutárny orgán
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Telefón
e-mail

: Peter Faltin – starosta Obce
: 00329045
: 2020717633
: nie je platcom DPH
: SK55 5600 0000 0034 0109 7003
: 0907304280
: obec@obecdravce.sk

1.2. Užívateľ

: LESY Slovenskej republiky š.p.,
:Odštepný závod Prešov

Adresa
Štatutárny orgán
IĆO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu IBAN
e-mail

: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
:Ing.Vanous Martin – riaditeľ odštepného závodu
: 360383 51
: 2020087982
: SK2020087982
: VÚB, a.s. Prešov
: SK 17 0200 0000 0000 0330 9572
: pavel.miklus@lesy.sk

Kontaktná adresa
e-mail

: Lesná správa Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 19, SNV
: eugen.sandrik@lesy.sk

čl.2.

PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI DOHODY

2.1.

Predmetom dohody je užívanie cesty na parcele C KN č.2277, k.ú. Dravce, vedenej na
LV č.1, o výmere 26 195 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Dravce
a to z dôvodu výkonu zákonnej lesohospodárskej činnosti na priľahlých lesných
pozemkov v správe a užívaní š.p. Lesy Slovenskej republiky, Odštepného závodu
Prešov. Zároveň predmetom dohody je aj následná oprava alebo úprava tejto cesty na
odstránenie nedostatkov a vrátenie do pôvodného stavu, ktoré vznikli v priamej
súvislosti s jej využívaním užívateľom alebo jeho zmluvným dodávateľom.

2.2.

Užívateľ sa zaväzuje dať do pôvodného stavu časti predmetnej cesty do 30 dní po
ukončení ťažbových prác a túto skutočnosť oznámiť vlastníkovi pozemku.

2.3.

Čas plnenia dohody: od dátumu podpisu dohody na neurčito

2.4.

Užívateľ zabezpečí financovanie opráv a zrealizuje práce podľa časového programu.
Použije vhodný materiál /kamenivo/ na zasypanie výmoľov a koľaji, ktorý bude
rozmiestnený a zhutnená vhodným spôsobom a zároveň zabezpečí aj prečistenie
odtokových rigolov.

2.5.

Užívateľ sa zaväzuje zriadiť opätovné úpravy a opravy na ceste tak, aby bolo možné
následne rovnako využívať cestu osobnou a inou dopravou.
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čl.3.

OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1.

Účastníci dohody sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne
oznamovať do 5 dní.

3.2.

Užívateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať predmet dohody ako aj odstrániť všetky
nedostatky v súlade s ustanoveniami dohody a to v čase a spôsobe uvedeným v dohode.

3.3.

Užívateľ sa zaväzuje pri realizácii opráv a úprav používať dostupné materiály a výrobky
slovenskej výroby.

čl.4.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1

Meniť a dopĺňať túto dohodu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré
sa po podpísaní oboma účastníkmi po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou
súčasťou tejto dohody.

4.2

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma účastníkmi.

4.3

Dohoda je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá strana obdrží po tri výtlačky.

4.4

Strany dohody prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto dohody, že
nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.
Zástupcovia sú oprávnení k podpisu tejto dohody a na znak súhlasu ju
podpísali.

Dátum: ........................

Dátum: 16.4.2021

Za vlastníka pozemku:

Za užívateľa:

Peter Faltin
starosta obce Dravce

Ing. Martin Vanous
riaditeľ OZ Prešov
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