č. SC KSK:
č. SÚCPSK: 057-4800/2200ZoP/2018

ZMLUVA O PÔŽIČKE
uzatvorená podľa ust. § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená medzi týmito účastníkmi:
Veriteľ:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK)
so sídlom:
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
pracovisko:
Ostrovského 2, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:
Ing. Jozef Rauch, poverený riadením SC KSK
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:
Ing. Zuzana Fejesová, námestníčka investično-prevádzková
IČO:
35 555 777
Právna forma:
príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
v zmysle Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU6/40617 zo dňa 23.12.2010
(ďalej len „Veriteľ“)
a
Dlžník:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK)
so sídlom:
Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán:
Ing. Peter Kočiško, riaditeľ SÚC PSK
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:
Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre technickú správu a
prevádzku
Ing. Miroslav Milý, vedúci oddelenia prevádzkových činností
IČO:
37 936 859
Právna forma:
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom
Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003
(ďalej len „Dlžník”)
(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)
Preambula
Veriteľ je správcom pozemných komunikácií, ktorých vlastníkom je Košický samosprávny kraj
ako zriaďovateľ, s územnou pôsobnosťou v rámci košického kraja.
Dlžník je správcom pozemných komunikácií, ktorých vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj
ako zriaďovateľ, s územnou pôsobnosťou v rámci prešovského kraja.
Jednou z hlavných činností zmluvných strán je zabezpečovať zjazdnosť ciest, ktoré majú zmluvné
strany zákonnú či zmluvnú povinnosť spravovať a/alebo udržiavať. Pokiaľ existujú závady v zjazdnosti
týchto ciest, správcovia sú ich povinní odstraňovať, a to bez prieťahov. Na odstraňovanie závad je možné
používať v súlade s osobitnými predpismi chemické posypové materiály a len tam, kde je to nevyhnutne
potrebné.
Zmluvné strany zabezpečujú zjazdnosť pozemných komunikácii tak, že zmierňujú následky
poveternostných podmienok (sneženie, mrznúce mrholenie, a pod.) v režime a rozsahu podľa schváleného
operačného plánu zimnej údržby ciest bez obmedzenia prevádzky komunikácií.
Veriteľ má uzavretý zmluvný vzťah, t.j. Rámcovú dohodu č. kupujúceho 11/02/2018SCKSK zo
dňa 22.02.2018 (ďalej ako „RD“) s dodávateľom, ktorá je zverejnená na webovom sídle veriteľa.
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Predmetom kúpy je dodávka chemického posypového materiálu, vrátane súvisiacej služby – doprava
vrátane vykládky na miesto určenia určené kupujúcim.
Článok I
Predmet a účel pôžičky
1.
Za podmienok stanovených touto zmluvou prenecháva veriteľ dlžníkovi nasledovnú vec určenú
podľa druhu, a to chemický posypový materiál na báze NaCl, ide o technickú soľ s protispekacou prísadou
s rozmrazujúcim účinkom do – 6 ℃, voľne loženú so zníženým obsahom prachových častíc (ďalej ako
„predmet pôžičky/CHPM“). Tento predmet pôžičky spĺňa technické požiadavky v zmysle Technického
predpisu TP 09/2010 Technické podmienky – používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného
na pozemných komunikáciách.
2.
Účelom tejto zmluvy je bezodplatné poskytnutie pomoci dlžníkovi veriteľom sledujúc tak verejný
záujem, zabezpečenie zjazdnosti ciest, ktoré má dlžník povinnosť spravovať a udržiavať, a to formou tzv.
zapožičania CHPM v max. množstve 7 000 ton pre zimné obdobie 2018/19.
Článok II
Spôsob a termín poskytnutia predmetu pôžičky
1.
Veriteľ sa týmto zaväzuje, že dlžníkovi zapožičia CHPM v dvoch etapách, a to písomným
protokolom o odovzdaní a prevzatí predmetu pôžičky. I. etapa sa uskutoční najneskôr do 15. novembra 2018
v približnom rozsahu 3 500 ton a II. etapa najneskôr do 31. decembra 2018 v približnom rozsahu 3 500 ton.
2.
Časový a priestorový harmonogram zapožičania CHPM bude vopred dohodnutý v týždňových
intervaloch osobami oprávnenými konať vo veciach technických za obidve Zmluvné strany.
3.
Veriteľ umožní dlžníkovi prevziať predmet pôžičky zo skládok SC KSK na miesto určenia, ktorým
sú pre účely tejto Zmluvy všetky strediská údržby ciest SÚC PSK v lehotách uvedených v bode 1 tohto
článku.
4.
Veriteľ vystaví Dlžníkovi pri každej čiastkovej dodávke doklad (dodací list a pod.) preukazujúci
dodané množstvo posypového materiálu NaCl (čo do objemu a hmotnosti) za každé odberné miesto. Zároveň
obe Zmluvné strany zabezpečia v súvislosti s predmetom pôžičky štandardné a vzájomne odsúhlasené
účtovné úkony v súlade s platnou účtovnou legislatívou SR.
5.
Ak množstvo nebude môcť byť určené spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, každé
dopravované množstvo musí byť dokladované vážením.
Článok III
Doba uzavretia zmluvy a termín vrátenia predmetu pôžičky
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi predmet pôžičky určený podľa druhu, teda
chemický posypový materiál na báze NaCl, ide o technickú soľ s protispekacou prísadou s rozmrazujúcim
účinkom do min. do – 6 ℃, spôsobom obdobným ako je uvedený v čl. II bezodkladne po uzavretí zmluvného
vzťahu s úspešným dodávateľom v rámci vlastnej verejnej súťaže, najneskôr však do 31.12.2019.
Článok IV
Ďalšie dojednania
1.
Dlžník prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa oboznámil so zmluvnými podmienkami RD
uzavretej medzi veriteľom a dodávateľom.
2.
Veriteľ pre účel tejto zmluvy v prípade potreby uzavrie dodatok ku RD, ktorej predmetom bude
zmena špecifikácie miest plnenia/náklady súvisiace s presmerovaním dodávky na iné miesto plnenia.
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3.
Veriteľ sa zaväzuje, že pokiaľ predmet pôžičky nebude dlžníkovi dodaný v požadovanej kvalite
a/alebo kvantite od zmluvného dodávateľa Veriteľa, Veriteľ uplatní voči dodávateľovi inštitúty porušenia
zmluvných podmienok a všeobecné dodacie podmienky v zmysle RD voči dodávateľovi vo vlastnom mene.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1.
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej obojstranného podpísania. V prípade rozdielnosti dátumov
sa za deň platnosti považuje neskorší dátum. Zmluva je povinne zverejňovaná, preto sa Zmluvné strany
zaväzujú, že ju zverejnenia na svojich webových sídlach. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni
jej prvého zverejnenia.
2.
Všetky písomnosti vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky, budú medzi Zmluvnými stranami
zabezpečované listami doručenými poštou, osobne alebo e-mailom.
3.
Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené Zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, ak nie je ustanovené inak.
4.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť sa končí písomnou dohodou strán
alebo dňom úplného vrátenia predmetu pôžičky, najneskôr však do 31.12.2019.
5.
Zmluvné strany po prečítaní Zmluvy konštatujú, že vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, nie sú
im známe žiadne okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.
6.
Zmluva je uzatvorená v štyroch rovnopisoch, každý má platnosť originálu, pričom po dva
rovnopisy dostane každá Strana.
V Košiciach, 19.10.2018

V Prešove, 18.10.2018

Veriteľ:

Dlžník:

____________v.r._________________
Ing. Jozef Rauch
poverený riadením Správy ciest KSK

Táto zmluva bola zverejnená dňa:
Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa:

_____________v.r.________________
Ing. Peter Kočiško
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

19.10.2018
20.10.2018
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