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DOHODA

o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami
na vodnom toku Brusník, rkm 5,500 do 7,500 a vodnom toku

Smižanský potok, č.toku 325, rkm 0,000 do 1,500 k. Ú. Smižany,
uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka

Na základe žiadosti Obce Smižany, zastúpenej p. Ing. Michalom Kotradym, starostom
obce bola dňa 14. 3. 2011 vykonaná spoločná tvaromiestna obhliadka na hore uvedených
vodných tokoch za účasti zástupcov SVP š.p. OZ Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy
p. Čubanom a Obce Smižany Ing. Miroslavom Malinom, kde boli zistené nasledovné
skutočnosti:

Na vodnom toku Brusník v rkm od 5,500 do 7,500 sú v súčasnosti niektoré úseky
zanesené, nánosy spolu s komunálnym odpadom tvoria prekážky v toku, na vodnom toku
Smižanský od rkm 0,000 do 1,500 sú tiež zanesené úseky, ktoré spolu s náletovými
drevinami tvoria prekážky v toku. V zmysle ustanovenia § 48 ods. 3 zák. č. 364/2004 Z. z. o
vodách je správca toku povinný okrem iného udržiavať kory tá v stave, ktorý zabezpečuje ich
prirodzenú alebo projektovanú prietočnosť a hlbku vody, odstraňovať prekážky z vodného
toku, prevádzkovať a udržiavať v riadnom stave upravené časti vodného toku.
Na základe zisteného stavu dochádza medzi účastníkmi:

1. SLOVENSKÝVODOHOSPODÁRSKYPODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy
sídlo: Medzi mostami 2, 041 59 Košice
zast.: Ing. Dušan Mydla, riaditel' správy povodia
IČO: 36022047
zapís.: Obchodný register OS Banská Bystrica, odd.: PŠ, vložka č.: 713/S
(ďalej len správca vodného toku) na jednej strane a

2. Obec Smižany
sídlo: Nám. M. Pajdušáka 50/1341, 053 11 Smižany
zast.: Ing. Michal Kotrady, starosta obce
IČO: OO 691 721
(ďalej len obec) na druhej strane

k uzatvoreniu doh o d y o s p o I u prá ci v nasledovnom znení:

1. Predmetom dohody je odstránenie krovia na ploche 150 m2 a nánosov z vodného
toku Smižanský v množstve 30 m3 a 5000 m3 nánosov z vodného toku Brusník

2. Dohodnuté práce a činnosti uvedené v bode 1 zrealizuje obec.
3. Obec zabezpečí lokalitu pre skládku vyťažených sedimentov, odpadu vzniknutého pri

realizácii prác podľa bodu 1 bezodplatne pre potreby správcu vodného toku. Obec
nepožaduje od správcu vodného toku mechanizáciu a dopravu na odvoz vyťažených
nánosov a vzniknutého odpadu.

4. Obec zabezpečí ochranné pracovné prostriedky, ošatenie, vstupnú zdravotnú
prehliadku osôb, podieľajúcich sa na výkone prác, potrebné školenia BOZP
a ochrany pred požiarmi.

5. Obec zabezpečí v zmysle platnej legislatívy - zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov povolenie od miestne príslušného



orgánu ochrany prírody a všetky ďalšie náležitosti k výrubu. Povolenie na výrub obec
zašle na vedomie správcovi toku.

6. Obec určí zodpovednú osobu za riadenie prác, koordináciu prác a komunikáciu so
správcom vodného toku.

7. Obec zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi
na stavenisku, za dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej legislatívy
a dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd, ktoré by mohli vzniknúť na majetku
a zdraví fyzických a právnických osôb.

8. Práce, dohodnuté v ods. 1 tejto dohody sa obec zaväzuje zrealizovať do konca
mesiaca november 2011. Termín začatia prác je obec povinná oznámiť na Správu
povodia Hornádu a Bodvy, prevádzkový úsek Spišská Nová Ves minimálne jeden
týždeň pred zahájením prác.

9. Obec zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jej zamestnanci na majetku správcu
vodného toku a na zdraví zamestnancov správcu vodného toku.

10. Obec si nebude od správcu vodného toku uplatňovať finančnú náhradu za vykonané
práce uvedené v bode 1 tejto dohody.

11. Správca vodného toku poveruje výkonom technického dozoru pri realizovaní prác: p.
Čuban, kontakt: 0911 819547.

12. Dohoda sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, po dve pre obe zmluvné strany.
13. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a § 47a
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa doplňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením
dohody podl'a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.

V Košiciach dňa ..9.'.(;: ....2011 VS·V h dň G. (; ;:'--'0{1 2011mlzanoc na : .

Za správcu vodného toku: Za obec:

Ing. Dušfm Mydla Ing. Michal Kontradv

riaditel' správy povodia
- _. ---.---- .

starosta obce

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štätnv podnik

OdJtf:.p/lÝ zr1vod Košice
Spräva povodia Hornádu a Bodvy

Medzi mastami 2
04159 KOŠICE 3
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