
č.:201/94-1411

Dohoda o zabezpečení náhradného plnenia ekologickej ujmy

uzatvorená v súlade s § 261 ods. 2 a nasl., §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom

prostredí v znení neskorších predpisov 

Čl. I

Zmluvné strany

Krajský úrad životného prostredia v Prešove

sídlo:                       Námestie mieru č. 2, 081 92 Prešov
IČO:                     37937944
zastúpený:               Mgr. Juraj Hurný, prednosta

(ďalej len „KÚ ŽP“)

a

Obec Dravce

sídlo:                       Dravce č. 27, 053 14 Dravce
zastúpená:         Ing. Elena Bašistová, starostka obce
IČO:        00329045

(ďalej len „obec Dravce“)

Ekologickú ujmu spôsobil: 

Meno:         Jozef Vujčík

trvale bytom:          Dravce č. 124, 053 14 Dravce
nar.:                              v Spišskej Novej Vsi

(ďalej len „Jozef Vujčík“)

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní
náhradného  plnenia  ekologickej  ujmy v súlade  s  §  27  ods.  1  zákona  č.  17/1992  Zb.
o životnom  prostredí  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len:  „náhradné  plnenie
ekologickej ujmy“).

Čl. III.

Druh, rozsah a miesto výkonu náhradného plnenia ekologickej ujmy

1.   Dohodnutým druhom náhradného plnenia ekologickej ujmy: 
a)  Dlžník sa zaväzuje,  že obnoví prirodzené funkcie daného ekosystému pred výrubom
v katastrálnom území obce Dravce a to vysadením 20 ks drevín, ktorých zloženie a presnú
lokalitu výsadby určí  obec Dravce v katastrálnom území obce Dravce po dohode,  resp.
zabezpečení súhlasu vlastníkov pozemkov v katastrálnom území obce Dravce.
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b)  vykonávaním  náhradného  plnenia  ekologickej  ujmy  v rozsahu  160  hodín

verejnoprospešnej ekologickej  činnosti  napr.  čistenie odtokových  priekop,  kosenie pri
obecných  cestách a na verejných  priestranstvách,  likvidácia  odpadov,  ničenie inváznych
rastlín a pod.)

 
2.   Jozef Vujčík bude vykonávať  náhradné plnenia ekologickej ujmy v rozsahu 160 hodín,

a to  na  základe  potrieb  Obce  Dravce  vo  forme  verejnoprospešnej  ekologickej  činnosti
v súlade  so  zadaním  Obce  Dravce,  ktoré  môže  byť  upresnené  prípadným  návrhom
náhradného plnenia ekologickej ujmy zo strany Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky

3. Miesto  výkonu  náhradného  plnenia  ekologickej  ujmy  je  v katastrálnom  území obce

Dravce.     

4. Jozef Vujčík bude vykonávať  náhradné plnenia ekologickej ujmy na základe potrieb
a v súlade s pokynmi Obce Dravce. 

5.   O  výkone  náhradného  plnenia  ekologickej  ujmy  bude  viesť  Obec  Dravce  evidenciu,
s uvedením počtu odpracovaných hodín. 

Čl. IV.

Práva a povinnosti

1. Obec  Dravce  sa  zaväzuje,  že  umožní  Jozefovi  Vujčíkovi  vykonávať  náhradné  plnenia
ekologickej ujmy. Určí mu, aké verejnoprospešné ekologické činnosti v katastrálnom území
obce Dravce má vykonávať.

2. Obec Dravce sa zaväzuje, že umožní KÚ ŽP vykonať kontrolu plnenia tejto dohody.  

3. Obec Dravce sa zaväzuje, že oznámi ukončenie vykonávania náhradného plnenia ekologickej
ujmy  a po  jeho  ukončení  zašle  KÚ  ŽP  evidenciu  vykonávania náhradného  plnenia
ekologickej ujmy, s uvedením počtu odpracovaných hodín. 

4. Obec Dravce sa zaväzuje, že pred začatím vykonávania náhradného plnenia ekologickej ujmy
na vlastné náklady zabezpečí školenie Jozefa Vujčíka v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

5.  Jozef Vujčík znáša náklady spojené s výkonom náhradného plnenia ekologickej ujmy, ak sa
nedohodne s obcou Dravce inak.

6.   Vo veciach bezpečnosti  a ochrany zdravia pri  práci  sa Obec Dravce  zaväzuje dodržiavať
ustanovenia  o povinnostiach  zamestnávateľa,  právach  a povinnostiach  zamestnancov
a inšpekcii  práce podľa § 147, § 148 a § 150 zákona č.  311/2001 Z.  z.  Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov.

7.  Vykonávanie  náhradného plnenia  ekologickej  ujmy sa z hľadiska  zodpovednosti  za  škodu
nepovažuje za plnenie pracovných úloh, a ak dôjde k poškodeniu zdravia alebo smrti úrazom,
nejde  o pracovný úraz;  v takom prípade  sa  zodpovednosť  za  spôsobenú škodu posudzuje
podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
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Čl. V.

Zánik dohody 

1.      Táto dohoda zaniká vykonaním náhradného plnenia ekologickej ujmy. 
2.  Táto dohoda zaniká dohodou zmluvných strán.
3.  Ktorákoľvek zmluvná strana môže písomne vypovedať túto dohodu aj bez udania dôvodu.

Výpovedná lehota je 2  -  mesačná a začne plynúť  od 1.  dňa mesiaca  nasledujúceho  po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Čl. VI.

Záverečné ustanovenia

1.  Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk).

2. Zmeny a doplnky tejto dohody môžu byť vykonané iba písomne, formou číselného dodatku
po predchádzajúcom ústnom dojednaní účastníkov dohody.

3.  Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpisu do ukončenia výkonu náhradného
plnenia  ekologickej  ujmy,  najneskôr  však  do uplynutia  jedného roka  odo dňa  platnosti
zmluvy.

4.  Strany  prehlasujú,  že  si  túto  dohodu  prečítali,  porozumeli  jej,  podpisujú  ju  s plnou
vážnosťou a na základe slobodnej vôle.

5.     Táto dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží KÚ ŽP a jeden obec
Dravce.

V Prešove, dňa 27.2.2012                                                                      

                              signed                                                                            signed
                 ...........................................                                      .................................................
                      Mgr. Juraj Hurný                                                             Ing. Elena Bašistová
                               prednosta                                                                          starostka             
Krajského úradu životného prostredia v Prešove                                         obce Dravce
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