DOHODA
o výsadbe stromov, v rámci verejných priestranstiev obce Kechnec, pre stavbu
Magna PT s.r.o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Obec Kechnec
Sídlo: Kechnec 19, 044 58
IČO: 00 690 261
Zastúpená: starosta JUDr. Ing. Jozef Konkoly
ako Obec Kechnec
a
Magna PT s.r.o.
Sídlo: Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec
IČO: 51 286 378
Konajúca: Katarína Vaškovičová, konateľka; Martin Hluchý, konateľ
Právna forma: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka:42926/V
ako Magna PT

1. Magna PT je stavebníkom stavby Magna PT s.r.o. - Rozšírenie logistického servisného
centra LSC, 2.etapa ( ďalej „stavba“ ).
2. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa
21.02.2020 pod číslom OU-KS-OSZP-2020/002176 na stavbu rozhodnutie z hľadiska
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ( ďalej „rozhodnutie o EIA“), kde
určil Magna PT splniť nasledovnú podmienku:
- Environmentálnu kompenzáciu a pridanú hodnotu navrhovanej zmeny činnosti
realizovať vo forme výsadby 15 ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách
po dohode s obcou Kechnec a so súhlasom orgánu ochrany prírody
3. Obec Kechnec toho času nevie určiť v rámci verejných priestranstiev obce Kechnec,
pozemky a miesta pre výsadbu stromov v zmysle bodu 2, na ktorých by vedela Magna
PT vysadiť predmetné stromy pre splnenie danej podmienky, vyplývajúce z rozhodnutia
o EIA
4. Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany uzatvárajú nasledovnú dohodu za
nasledovných podmienok:
4.1. Magna PT sa zaväzuje, že v budúcnosti vysadí na vlastné náklady 15 ks
vzrastlých drevín v rámci verejných priestranstiev Obce Kechnec na pozemkoch
a miestach, ktoré budú určené Obcou Kechnec v zmysle podmienky uvedenej
v bode 2 tejto dohody
4.2. V prípade, že Obci Kechnec vznikne potreba vysadiť 15 ks vzrastlých drevín
v rámci verejných priestranstiev, Obec Kechnec písomne vyzve Magna PT
s požiadavkou na výsadbu v časovom predstihu minimálne 2 týždne pred
požadovanou realizáciou výsadby. V rámci požiadavky bude uvedené presné
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5.
6.
7.

8.
9.

miesto, kde Obec Kechnec požaduje vysadiť stromy a zároveň budú presne
vyšpecifikované druhy stromov, ktoré obec Kechnec požaduje vysadiť.
4.3. V prípade, že Obec Kechnec nebude potrebovať vysadiť všetky stromy naraz, je
možnosť požiadať o výsadbu aj menší počet kusov stromov s rozdelením na viac
etáp výsadby až do maximálneho počtu 15 ks.
4.4. Po každej výsadbe bude spracovaný protokol o počte, druhoch a mieste výsadby,
ktorým sa preukáže splnenie predmetu dohody. Protokol bude podpísaný
obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda je záväzná aj pre prípadných právnych
nástupcov jednotlivých zmluvných strán.
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, začína plynúť podpísaním obidvoma zmluvnými
stranami a končí výsadbou všetkých 15 ks stromov podľa dohody.
Obec Kechnec týmto prehlasuje, že touto dohodou je splnená podmienka uvedená
v článku 2 tejto dohody a je možné ju použiť zo strany Magna PT na preukázania
splnenia podmienok úradom a zložkám životného prostredia pri povoľovacom procese za
účelom vydania príslušných povolení pre stavbu.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú
stranu.
Zmluvné strany prehlasujú, že dohodu uzatvárajú slobodne, dobrovoľne, bez hrozby
tiesne, vážne a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Text zmluvy vyjadruje ich vôľu,
rozumejú mu a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

Za Obec Kechnec:

Dňa ............................., v Kechneci

...........................................................
JUDr. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

Za Magna PT:

Dňa .............................., v Kechneci

................................................................
Katarína Vaškovičová, konateľka

................................................................
Martin Hluchý, konateľ
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