ZMLUVA
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluvné strany
Obec Pravenec
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
zastúpená:
(ďalej len „Obec“)
a

Pravenec 208, 972 16 Pravenec
00 318 434

Ing. Róbert Mikulášik, starosta obce

Irena Ulbriková
Adresa:
Rodné číslo:
(ďalej len „Žiadateľ“)

,

uzatvárajú nasledovnú zmluvu s týmto obsahom:
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok obce obstarať vyhotovenie hlukovej štúdie za účelom
vyznačenia pásma prípustnej hladiny hluku v zmysle Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
v znení neskorších predpisov, v lokalite Z2/32 návrhu Zmien a doplnkov č. 2 k platnému
Územnému plánu obce Pravenec a záväzok Žiadateľa uhradiť všetky náklady spojené
s vyhotovením tejto hlukovej štúdie.
Článok II.
Úhrada nákladov za vyhotovenie hlukovej štúdie
1. Žiadateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s vyhotovením hlukovej štúdie na účet Obce
uvedený v záhlaví, vo výške fakturovanej ceny zo strany zhotoviteľa hlukovej štúdie,
v termíne do dvoch pracovných dní od obdržania výzvy od obce, na úhradu nákladov na
vyhotovenie hlukovej štúdie.

Článok III.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, že ju uzavreli na
základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom,
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že si túto
zmluvu riadne prečítali, že porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju vo vlastnom
mene podpisujú.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou, a to na
základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda platnosť dňom podpisu
obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovej stránke obce Pravenec.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre Obec a jeden pre Žiadateľa.

