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Zmluva

o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie
(d'alej lenVK) (prevádzkovaní majetku obce)
uzatvorená podfa § 289 a násl. Obchodného zákonníka

čHnok I.
Zmluvné strany

Vlastník:
obec: svinica
zastúpená: starostom lng. Lubomírom Šimkom
adresa: Svinica č . 282,044 45 Košice - okolie
IČo | 0032476t
Bankové spoj enie : Prima banka s.s.
ě. účtu : SK54 5600 0000 0004 1566 400l

Budúci prevádzkovatel':
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
za závod K'.ošice
zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel : Sa, vložkač.:1243N
Ičo: 36 570 460
IČ DPH SK 20200ó3518
Bankové spojenie: ČSOS a, s,, Nám, Osloboditeťov 5, 040 11
Košice
IBAN : SK70 7500 0000 0000 2550 0183
SWIFT: CEKOSKBX
Konajúca prostredníctvom:
Ing. Stanislav Prcúch- podpredseda a člen predstavenstva
Ing. Jana Bemátová - člen predstavenstva

čHnok II.
úvodné ustanovenia

1. Budúci prevádzkovatel' (správca) má v zmysle §5 zék. 44212002 Z. z. optávnerlie
prevádzkovať verejné vodovody a verejné kanalizácie.

2. Budúci prevádzkovatel' (správca) je pri výkone vodohospodárských činností
regulovaný subjekt v zmysle zákona č,250120í2 Z, z. o regu|ácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov.

3. Účelom tejto zmluvyje úprava práv a povinností zmluvných strán za účelom splnenia
povinnosti pri prevádzkovaní verejných kanalizácií podťa zákona é. 442/20002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach.
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Clánok III.
Predmet zmluly

1. Predmetom a účelom zmluvy je :

Dohoda o spósobe a podmienkach prevzatia výkonu správy majetku obce spoěívajúci
v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - miestnych rozvodov verejnej
kartalizácie v obci Svinica odbornou organizáciou Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a,s, (ďalej len WS, a.s.). v zmysle ustanovení Zákona č,44212002 Z.z.
v platnom znení.
2. Úprava vzájomných práv a povinností prevádzkovo súvisiacich verejnÝch kana]izácií
Vlastník a budúci prevádzkovatel' touto zmluvou upravujú vájomné práva a povinnosti
prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií podl'a § 16 ods. 5 Zrikona ě. 44212002 Z. z.
o verejných vodovodoch s verejných kanaliáciach, v znení neskorších zmien a doplnkov, tak
aby sa zabezpečilo kvalitné a plynulé prevádzkovanie verejnej kanalizácie. Ak nedójde
k uzavretiu písomnej zmluly, rozhodne o úprave vzájomných práv a povinnosti súd.

článok Iv.
Rozsah spolupráce zmluvných stnin

A. Záv?izl.<y vlastníka VK

1. Vlastník VK zabezpečí vydarue kolaudačného rozhodnutia pre vybudovanú VK.
2, Najneskór k začatiu prevádzky zabezpeěí vyptacovanie prevádzkového poriadku.
3. Vlastník VK zabezpečí uvedenie vodohospodárskeho diela do prevádzky tak, aby boli

dosiahnuté projektované parametre.
4. Po vydaní kolaudačného roáodnutia vlastník písomne požiaďa WS, a.s. o prevzatie

výkonu správy verejnej kanalizácie v obci Svinica
5. Ku dňu preberacieho konania vlastník budúcemu prevádzkovatel'ovi VVS, a.s. predloží:

a) Projektovú dokumentáciu stavby, upravenú podťa skutočného vyhotovenia
Stavebných objektov (situácie, u technologických objektov aj techologické
schémy, schémy elektroinštalácie, pasporl YTZ a pod.) s tým, že podstatné
zmeny budú odsúhlasené projektantom a budúcim prevádzkovateťom.

b) Porealizačné zameranie verejnej kanalizácie v analógovej i digitálnej forme vo
formáte dgn Microstation

c) Prevádzkový poriadok VK
d) Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby medzi vlastníkom a áotovitel'om
e) Vodoprávne povolenie VK
f) Právoplatné roáodnutie o umiestneni stavby (územné roáodnutie)
g) Právoplatné stavebné povolenie na zriadenie stavebných objektov (originál,

alebo osvedčenú kópiu)
h) Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenim právoplatnosti
i; Údaje o nadobúdacej cene stavby v členení podťa príslušných vyhlášok a l}šok

odpisových sadzieb ( budú uvedené v prílohe č.2 Zm|lvy o výkone správy
majetku obce)

j) Doklady o majetkoprávnom lysporiadaní nehnuteťností
k) Monitoring vybudovanej verejnej kanalizácie
l) Zápis o skúške tesnosti verejnej kanalizácie



m) Zápisy a osvedčenia o skúškach použitého materiálu a konštrukcií - certifikáty
n) Zoznam strojov a zariadení, ich prospekty, návody k obsluhe popr. schémy
o) Technický pasport verejnej kanalizácie
p) Správy z odbomých prehliadok VTZ podl'a Vyhlášky ě.508 /2009 Z.z. v platnom

zneni
q) V pdpade, že vodohospodárske zariadenie bude prechádzať súkomnými

parcelami, zabezpeěi zriadenie vecného bremena uzawetím a registráciou
zmluvy o vecnom bremene s vlastníkom nehnuteťnosti

r) Zoznam vybudovarrých kanalizačných prípojok s dížkami a profilmi
s) U novostavieb v ěase platnosti zílruěných lehót prípadné reklamácie vád

a nedolobkov, resp. zoznam skrytých vád
t) Aktuáne nariadenia opatrení štátnych orgánov (štátneho orgánu vodnej správy,

orgátru verejného zdravotníctv4 orgránu inšpekcie životného prostredia, orgánu
inšpekcie práce, orgánu obcí a VÚC a pod.).

l) Zoznam všetkých nehnuteťností s možnosťou napojenia na novovybudovanú
verejnú kanalizáciu (bude uvedený v prílohe č. 4 Zm|wy o výkone správy
majetku obce)

V prípade, že stavba bude postavená v rozpore s projektovou dokumentáciou, alebo ak
vlastnik nepredloží budúcenu prevádzkovatel'ovi kompletnú dokumentáciu k stavbe ta\
ako je uvedené v tomto čIánku, budúci prevádzkovatel' je oprávnený odstúpit' od tejto
zmluly. Odstúpenie od tejto zmluly je účinné dňom, ktorým písomný prejav o od§túpeni
od zmluly je doručený druhej zmluvnej strane.

B, Záv ázky budúceho prevádzkovatel'a:

1 . Bude spolupracovať s vlastníkom a zhotoviteťom na realizácií stavby VK
2, Ziěastni sa preberacieho konania stavby VK
3. Umožní prístup k objektom pracovrríkom zhotoviteťa za účelom realizácie prípadných

naviac prác po prevzatí zariadenia do správy a údržby
4. Po splnení podmienok prevzaíia zo strany vlastníka VK, uvedených v člrinku

IV.odsekoch A, aC. tejto zmluvy, zabezpeéí riadne a včasné prevzatie
verejnej kanalizácie

5. Po obdržaní Zmluly o výkone správy maje&u obce, wítane príloh č.l až 4 a príslušnej
technickej a právnej dokumentácie, uvedenej v ěl. IV, ods. A,, bod 5, zaviizuje sa
zmluvne ju potvrdiť a vrátiť vlastníkovi do 30 dní od riadneho fyzického prevzatía
zmluvne dojednaného vodohospodarskeho diela ako celku,

C, Uvedenie vlastníctva verejných kanalizácii v zmysle Prílohy č.1

D. Technické podmienky napojenia: sú určené a zverejnené na webovom sídle vlastrríka VK
- budúceho prevádzkovateťa - www.vodame,eu
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E. Ustanovenie podmienok odvádzania odpadových vód najmá čistenie odpadových vód:
podmienky sú uvedené a a zverejnené vo Všeobecných obchodných podmienkach na webovom
sídle budúceho prevádzkovateťa - www.vodame,eu

F. Limity znečistenia, množstvo a spósob ich merania: v súlade s platným prevádzkovým
poriadkom budúceho prevádzkovateťa

G. Kontrola podmieno§ zaistenie funkčnosti a postup v odstraňovaní závad stavby:
uvedené čl. IV bod A tejto zmluvy

H, Vzájomná informovanost' o významných situáciách, riešenie sporov:
Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovat' o významných situáciách a zmenách
v právach a povinnostiach z tejto zmllvy, a to písomne na adresy uvedené v č1.I. tejto zmluvy,
ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pdpadne spory sa zmluvné strany zavazujú lTriešit'
prednostne dohodou, inak o sporoch rozhodujú súdy Slovenskej republiky.

I. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:
v zmysle platnej Vyhlášky URSO

J. Zmluvné §ankcie a možnost'zmien:
Zmluvné strany móžu voěi sebe uplatňovat' len tie sankcie, ktoré lyplývalú z tejIo zmluly alebo
zo zálů.ona-

Cena a platobné podmienky

1. Účastnici zmluvy sa dohodli, že cena za prevádzkovanie zvereného inťraštrukturálneho
majetku vlastníka bude hradená v rámci celkového výberu stočného od jednotlivých
producentov odpadových vód, napojených na verejnú kanalizáciu. Fakturáciu stočného
zabezpečuje prevádzkovateť verejnej kanalizácie, ktoď má sám právo fakturovať stočné
v plnej výške vo svoj prospech.

2, Fakturovaná výška stočného je cena platná v rrámci VVS, a,s. GR Košice v danom
zúótovacom období.

3. Ztlčtovacím obdobim je hospodársky rok stanovený podťa harmonogramu odpočtov
závodu.
Fal..1urácia bude vykonaná v termíne podťa plánu odpočtov, potrieb WS, a.s. závodov a pri
zmene ceny stoěného,

J. Spdsob platieb: uvedené rryššie v bode I.

k. zmluvné sankcie a možnost'zmien:
Podmienky týkajúce sa platieb za plnenia budú bližšie upravené v riadnej zmluve o qýkone
správy, resp. v obchodných podmienkach budúceho prevádzkovatel'a. Zmluvné strarry móžu
voči sebe uplatňovať len tie sankcie, ktoré vyplývajú z tejto zmluly alebo zo zékona.



L. Doba platnosti:
Táto zmluva sa uzatváta na dobr-r určitú, a to do účinnosti riadnej zmluvy o výkone správy
majetku.

M. Vodohospodárske dielo nesmie vykazovať ku dňu predloženia zmluly o výkone správy
budúcemu prevádzkovate]]ovi vady a nedorobky, ktoré by bránilijeho prevádzkovaniu.

čt.v.
závereéné ustanovenie

1. Táto zmluva nadobúda platrrosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2. Zmeny tejto zmluvy možno vykonávať len na zék|ade vzájomnej dohody v podobe
dodatkov k tejto zmluve.
Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy é. 1 a č. 2.
Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorych po 2 obdržia zrnluvné strany.
Zmluvné stíany prehlasujú, že tuto zmluw uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylov, nie
v tiesni, túto zmlul,rr si prečitali, rozumejú jej obsahu, na znak čoho ju vlastnoruěne
podpisujú.

V o Svinici, 67u.29" |e,,/q.Z/- V Košiciach, dňa
-2 tjlv ZOn

za vlastníka : Za budúceho Dř€vád7knv,fAl" ,

:]:;5

Obec Svinica Ing. jStanislav Prcúch
zastúpená starostom obce norlnrerlseda la člen nredstavenstva

In g. l!Úbomír Š tmrO^1.17.t
,,,Zt$\_)---_ t./

3.
4.
5.

fng. Jana Berňátďvá
člen predstavenstva
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Príloha č. 1

Zoznam infraštrukturálneho majetku rozvodov verejnej kanalizácie
v obci svinica

Kanatizácia Materiát DN Dižka

Krneňová stoka - vlýtlak
uličná stoka

Pčs Q: 15,0 l/s, H: 19,0 m
NN prípojka k PČS

PVC
PVC

150
300

2022 m
7072 m

CelkovádÍžka 9094m

Počet pťípojok: kanalizačné prípojky nebudú predmetom odovzCania výkonu správy majetku
obce

Obstarávacia cena: 5 376 734,87 ,- €

(slovom: páť miliónov tristosedemdesiatšest' tisíc sedemstotridsaťštyri Eúr a osemdesiatsedem
centov)

V o Svinici, an^.?-B,:.!Q...4.9.?Z_ V Košiciach dňa
- Z. fi!]v. 2022

za vlastnika : Za budúceho prevádzkovatel'a :

obec svinica Ing. St
zastúpená starostom obce podpredsedh a čler;3redstavenstva
Ing. iubomír Š

Ing. Jana Bernátová
člen predstavenstva
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