
obec svinica

Výpis uznesenia

Obecné zastupitel'stvo obce Svinica na svojom zasadanídňa 1 .2,2019

K bodu: zámer predaja Vodohospodárskeho diela:
so 02 Zásobovacie potrubie PVc DN 150 od km2,2594 po km 2,359.25 dízty s9,es m
z celkovej povolenej dlžky 2,394 m

na základe zákona č. 13811991 Z.z., § 9a, ods. 8 písm. e) prevod majetku
z dóvodu hodného osobitného zretel'a,

uznesenie
é.15l2O19 zo dňa 1.2.2019

Obecné zastupitel'stvo obce Svinica

l. Konštatuje:
za al

zámer predaja Vodohospodárskeho diela:
so 02 Zásobovacie potrubie PVC DN 150 od km 2,2594 po km 2,359.25 dížky 99,8S m

z celkovej povolenej dIžky 2.394 m

nazákladezákona č. 138/1991 Z.zomajelku obcívzneníneskorších predpisov, § 9a, ods.8 písm.
e) prevod majetku z dóvodu hodného osobitného zretel'a, Bude zverejnený na internetovej stránke obce
úradnej tabuli obce dňa 19.2.2019, a zvesený z úradnej tabule dňa 7.3.2O19 a z internetovej stránky
dňa 7.3.2019,

za bl
postupenie práv a povinností investora na čast'stavby

so 03 Vodovodná siet'Rad ,,1-5" HDPE D110 od km 0,299 po km 0,309 dÍžky 1o m
SO 03 Vodovodná siet' Rad,,1-5-1u HDPE 110 od km 0,250 po km 0,33458 dlžky 84,58 m

!l. schval'uje

al Zámer predat' nehnutel'ný majetok - Vodohospodárskeho diela:
SO 02 Zásobovacie potrubie PVC DN 150 od km 2,2594 po km 2,359.25 oíZty S9,as m
z celkovej povolenej aiZXy z,lSl m
b/ postupenie práv a povinností investora na čast'stavby

SO 03 Vodovodná siet'Rad ,,1-5" HDPE D110 od km 0,299 po km 0,309 dÍžky íO m
SO 03 Vodovodná siet' Rad ,,1-5-1" HDPE 1 10 od km 0,250 po km 0,33458 dlžky 84,58 m
podl'a § 9 ods.2 písm. a) a § 9a ods.8 písm. e) zákona ó. 13811991 Zb. omajetku obcí vznení
neskorších predpisov.

Kupujúcemu:
Východoslovenská vodárenská spoločnost', a.s. so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice, lČO:
36570460 a to z dóvodu hodného osobitného zretel'a.



odóvodnenie:

Dóvodom hodným osobitného zretel'a pri prevode majetku je skutočnost', že Obec Svinica v súčasnosti
nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie a vlastníctvo
vyššie uvedeného prívodného radu, ktorý je už osem rokov zabudovaný. Prívodný rad v obci Svinica
nie je toho času skolaudovaný a vzhl'adom na svoj vek a amoríizáciu bude v budúcnosti vyžadova|'
investície, prípadne zvýšené náklady na údržbu a opravy, na ktoré Obec Svinica s istotou nebude mat'
finančné zdroje. Vzhl'adom na uvedené, ako aj na finančnú, technickú a personálnu náročnost'spojenú
s vlastníctvom a prevádzkou vodovodu, sa pre Obec Svinica javí ako najvhodnejšia možnost'odpredaja
práve do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s,, lČO: 36570460, so sídlom:
Komenského 50, O42 48 Košice, ktorá na svoje náklady zabezpečí skolaudovanie stavby a d'alšie
investície týkajúce sa dobudovania vodovodu - rozvodnej siete pre jednotlivých odberatelov
a prevádzkovanie tohto vodovou, čo je základný ciel' pre kvalitné zásobovanie občanov pitnou vodou .

Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej sút'aže alebo verejnou dražbou v zmysle
ustanovenia §9a zákona č.13811991Zb. o o správe majetku obcítak neprichádza do úvahy, Odpredaj
verejného vodovodu do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., lČO: 36570460,
so sídlom: Komenského 5O ,042 48 Košice za kúpnu cenu 1,- € z dóvodu hodného osobitného zretel'a
je prípustné a v súlade so záujmami hospodárenia s majetkom Obce Svinica a obyvatel'ov tejto obce.

Prítomní poslanci:
-7

Hlasovali za:
-7

Proti. ani jeden poslanec

Zdržal sa: anijeden poslanec

Svinica, dňa 19.2.2019
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