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zMLUvA č. a2nffiL _ vK
o 'z{tYorení budúcej Zmlury o úprave vzájornnýcb práv a povinností

vlastníkov prevádzkcvo súvisiacich verejnýeh vodovodov
podl'a $ l5 ods. 5 zÁkona č.442naa2 Z'z. c verejných vodcvodoch a verejných kanaliáciách a o zmene

a doplnení ákona é,276Í2aÚ1 Z.z, a regulircii v sieťových odvewiach, v rnení neskorších predpisov,
uzavretá podl'a $ 289 obchodného zékonníka č. 5 i3/l991 Zh.,v znení neskorších predpisov,

(ďalej len,,Zmluva"), medzi účastníkmi:

I. stredoslovenská vodárenská spoloěnosť, a. s.
Partiánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Registrácia: v obch. registri vedenom okresným súdom v Banskej Bysťrici, odd': Sa, vl. ě. 705/s
lČo::e 056 006 DIČ:2020095726 tČ npg: sK2020095?26
V mgne ktarej konajú; lng" JozeťHegeduš, podpredseda predstavensfYa

a Ing. Marek Žabka, čten predstavenstva e. s

Osoby oprávnené konať vo veciach techniclcých a prevádzkových :

I n g. E m i I V i d a: 09 079 86420, r:idg" gr+i!@Siy*Sk,

lng. RÓbert oboňa : G9l'7673565, *bcta'robe'tíE vs.sk
(ďalej aj len 

''stvs' 
a. s. Banská Bystriea*)

2. Obec Záhcrce
991 06 Záhorce, Krtíšska č.173/98
Zastůpená: PaedDr. Branislavom Kázmerom, starostom obce
Ičo: oo 3l9 694
(ďalej tj lea,rObec Záhorce*)

za nasledovných dohodnuqých podmienok:

Článolt t. - Relevantné údaje

l. obec Záhorce ako investor/stavebník zabezpečuje prípravu a realizáciu stavby,'Predíženie verejného
vodovodu - Záhorce _ čast' Selešt'any* (d'alej aj len ,, stevbď'). Stavba bude usku1oěnenó ne pouem_
koch parc. č. C_KN ll80, 2164/l,2164ll4,2|64Í}9,2164121,216412?,2l64/39,2164140,2164141
v katastrálnom území Záhorce {mimo zastavaného územi* obce).
Rozhodnutie o umiestnení Stavby a určeni ochrannéha pásma Stavby v šírke l,50 m na každú stranu cd
okraja potrubia vydala obec Čebovce pod číslom 305l20l l zo dňa 25.!0.20l l.
Predmetná líniová stavba rieši prediženie jeswujůceho verejného vodovodu v obci Záhorce, časť Seleš-
ťany, vybudovaného v rámci projektu 

"fásobovanie 
jufuej časti okresu Velký Krtíš pitnou vodou" -

existujůca vetva So 4.l8l z HDPE D l l0x6,6 PN l0 ukončená podzemným hydrantam DN 80 - kalnÍk.
Stavba spoěíva vo výstavbe vodovodného potrubia HDPE D l l0, PN l0 v dlŽke 240 m.
Navrhované potrubie sa napojí na existujúci verejný vodovod v majetku SIVS, a.s. Banská Bystrica
v mieste demontovaného podzemného hydrantu, ktoý sa spiitne osadí na nové potrubie-
Potrubie bude križovať nespevnenú komunikáciu a d'alej bude vedené priamo pozdiz nespevnenej konru-
nikácie. Na trase navrhovaného vodovodu sú navrhnuté dva nové hydranty a tojeden nadzemný hydrant
DN 80 v strede řasy a koncový podzemný hydrant DN 80, ktoď bude slúžiť ako kalník.

2. SIVS, a.s. Banská Bystrica je vlastníkom jestvujúceho verejného vodovodu HDPE D 1l0x6,6 PN l0 na
ktorý bude pripojené navrhované rozšíranie verejného vodovodu Stavby. Prevádzkcvatelbm verejného
vodovodu v majetku SIVS, a.s. Banská Bystrica je spoločnosť: Sbedaslovenská vodárenská prevádzko_
vá spoločnos{ a's. , Partizánska cesta 5,974 0l Banská Bysbica ,ZÁvoó 05 Vel'ký Krtíš.
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L Obec Zi{horce sa rozhodla verejný vodovod vybnrdovaný v rámci predmetnej Stavby ponechať si vo
vlastníctve. Prevádzkovanie verejného vodovadu vybudovaného v rámci Stavby bude pre Obec Záhor_
ce zab*epeěovať Stredoslovenská vodárenskÁ prevádzková spoločnos{ a.s. , Partizánsks" cesta 5,974 01
Banská Bystrica podťa podmienok dohodrruých v Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o prevádzkovaní
infraštruktťrrneho majetku' Zmluva tvorí Prílaku c. l tejto Zmluvy.

Podl'a $ 22 ods. l zákona ě,. u2Í2ila2 Z.z., o verejných vodovodoch a verejných kanalizaciách o zmene
a doplnení zákana é. 276fz001 Z.z. a regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov
( ďnlej len zákon é.44u2il02 Z.z.), vlastník verejnéha vodovodu alebo vlastník časti verejného vcdovo-
du, ktory žiada o pripojenie na iný verejný vodovod, horého nie je vlastníkom, miže sa pripojiť na YB-
rejný vodovod prevádzkovo súvisiaci len na základe písomnej zmluvy podlh $ l5 ods. 5 zákona. Podl'a
$ 22 ods' 6 citavaného rákona náklady na realizáciu prip*jenia d'alšej časti verejného vodcvodu pre-
vádzkovo súvisiaceho hradí žiadatel'o pripojenie na verejný v*dovod, ak sa nedohodne inak'

Vďrťadom na to, že stgvba ,,PredíEeaie verejného vodovodu - Zr{hcnce - č*st' selešt'uny* je
v súčasnosti len v štádiu prípral1 realizácie Stavby, dohodli ss zmluvné strany n& tom, Ě* v prípade
ak stavba ,,Predíženie verejného vodovodu - Záhorce * časť Selešťany" bude zreatízovaná
a uvedená do prevádzky, uzafvoria v hudúenosti, podl'* po*mienok dohcdnufých v tejta Emluve
ZmIuvB podl'a $ 15 ods' 5 a'{kon* č.. 442ť2tÚ1, Za a podmienkach úpravy vzajomnýeh pn{v
a povinností vlastníkov verejných vodovodov prevádzkovo srivisiacich tak , aby sa zabezpeěil* kvalitné a
plynulé prevádzkovanie verejných vodovodov v ich majetku'

Písomnů Yýzv* na uratvorenie budúcej Zmluvy podl'a $ 15 ods. 5 zákong é, 44?,lŽ0;ú2 Z.y.
c podmienkach úpravy r,zájomných práv a povinností vlastníkov verejných vodovodov prevádzkovo
súvisiacich ( ďalej len ,'Zmluvď') uskutoční Obec Záhor*e bezodkladne po stávcbnom ukončenÍ
Stavby, najnesk&r však tako aby Zmluvn bots uzatvorená d* dňE rrydania rgzhodnati* e :rvedení
St*vby do trv*lej prevádzky.
Písomná Yýzva na uzatYorenie Zmluvy móže bý SIVS, a.s. Banská Bystrica doručená aj e-mailom na :

ssrlrto veslx.i{.ie&styS"th .

SIVS, a.s. Banská Bystrica sa zavázuje vypracovať návrh predmetnej Zmlulry a predložiť ho na potvr-
denie obci Záharce do 5 pracovných dní od doručenia Výrvy a dokumentácie dohodnutej v tejto Zmlu-
ve. obec Záhorce sa zavázuje predložený návrh Zmluvy prijať a podpísať do 5 pracovných dní od daru-
čenia návrhu takejto Zmluvy.
K Výzve podťa bodu 6 tohto ělánku Zmluvy je Obec Záhorce povinná pripojiť nasledovné dcklady:
a) stavebné povolenie Stavby s vyznačenou právoplatnosťau { overená kópia),
b) kolaudaěné rozhodnutie Stavby s vyznačenau právoplatnosťou ( overená kÓpia} - pojeho vydaní,
c} prevádzkory poriadok verejného vodovoduo zodpovedajťrci ustanoveniam vyhl. č. 5512004 Z.z.,

v znení neskaršich predpisov,
d) dokumentácia skutočného vyhotovenia Stavby opatrená pečiatkou zhotovitel'a dielq
e) dokumentácia geodetického zamerania Stavby (v digitálnej forme - formát dgn, dwg, a v tlačenej

forme),
0 dokumentácia kvali4,: asvedčenia o akosti a kcmpletnosti, atesty platné na ůzemi SR" návody na

montáá, údrĚbu a obsluhu vjazyku slovenskom, doklady o preukázaní zhody výrobkov
s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch skúšok, osvedčenia o vykonanýgh skůškach
použitýoh materié.lov a výrobkov, zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoné boli v priebehr.l
prác zakr1té alebo sa stali neprístupnými,

g) kladné porealizaěné vyjadrenia prevádzkovatel'a verejného vodovodu k realizacii Sfavby,
a vystavenie ktorého je obec Záhorce povinná poŽiadať minimálne 7 dní pred dňorn kolaudácie
Stavby,

h) ápisnica z adovzdávacieho a preberacieho kcnania Stavby a doklady o odstránení prípadných vád
a nedorobkav uvedených v Zápisnici' potvrdené aj budůcim prevádzkovate|bm verejného vodovo-
du,

ii zmluva o prevádzkovaní inťraštrulďúrneho
spoločnosťou Stredoslovenská vodárenskÁ
974 01 Banská Bystrica.

rrrajetku vybudovaného v rámci Stavby, uzatvorená
prevádzková spoločnosť, a.s. , Partizánska cesta
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Článolt II. "* Zrňkltdné ustanovenia budúcej Zrnluvy

Podl'g $ l5 ods.5 zákona é.44a2B82Z'z., vlastníciverejných vodovodov prevádzkovo súvisiaciclr ale-

bo vlastníci ich častí prevádzkovo súvisiacich upravia svo.je vzÁjomné práva a povinnosti v písomnej
zmluve tak, aby sa zabezpečil* kvalitné a plynulé prevádzkovanie verejného vodovodu. Ak nedójde k
uzavretiu písomnej zmluvy, rozhodne o úprave vzajomrrých práv a povinností súd"

Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán" ako vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných
vodovodov o úprave ich vzájomných práv a závázkov tak, aby sa zabezpeěilo kvalirné a plynuié pre-
vádzkovanie verejných vodovodov v ich majetku.

SIVS, a.s' Banská Bystrica vyhlasuje' Že je vlastníkom verejného v*dovodu HDPE D l l0x6,6 PN l0 na

ktorý bude pripojený verejný vcdovod vybudovaný v rámci stavby,,PredíŽenie verejného vodovodu

- Záhorce - časť Selešt'any" .

Prevádzkovatel'om verejného vodovodu v majelku SIVS, a's. Banská Bystrica je spoločnosť: Stredoslo_
venská vodárenská prevádzková spoločnosť' e.s. Benská Bystricq Závod 05 Vel1eý Krtíš ( ďalej aj len
SIVPS, a"s. závod Ů5 VK}.

obec Záhorce vyhlasuje, že je r"ýluěným vlastníkom verejného vodavodu, vybudovaného v rámci
stavby ,,Predíženie verejného vodovodu - Záhorce _ časť Selešťany" ako predíženie verejného vodo-
vodu z rúr HDPE v rozsahu: HDPE D i l0, PN l0 v dÍtke ?40 m. Potrubieje napojené na existujúcive-
rejný vodovod v majetku SIVS, a.s. Banská Bystrica v mieste demontovaného podzemného hydrantu,
ktoý sa spiitne osadí na novcvybudované potrubie.
Potrubie križuje nespevnenů komunikáeiu a ďalej je vedené priamo pozdiž nespevnenej komunikécie.
Na trase navrhovaného vodovodu sú umiestnené dva nové hydranty a to jeden nadzemný hydrartt DN 80
v strede trasy a koncový podzemný hydrant DN 80, ktory bude slúžiť ako kalník.

Prevádzku verejného vodovodu vybudovaného v rámci Stavby ,,PredÍŽenie verejného vadova,du * Zá-
horce - časť selešťany", zabezpečuje pre obec Záhgnce , akn vlasfníka tejto časti verejného vodovodu
na zákiade Zmluvy o prevádzkavaní infraštruktůrneho majetku spoloĚnosť Stnedoslovenská vodárenská
prevádzková spo|očnosť, a.s. Banská Bystrica - Závad 05 Vel1cý K_rtíš (d'alej aj len SIVPS, a.s. závod
05 vK}. Zmluva nadobůda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatiosti kolaudačného rozhodnutia ne
Stavbu' Zmluva je uzaťvorená na dobu neurčitú.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že verejné vodovody špecifikované v bode 3 a 4 tohto ělánku Zmlu_
vy boli zriadené pre verejnú potřsbu v zmysle $ 2 zikona é. 442ÍŽBa? Z"z. a s'ťs prevádzkavo vzájornne
prep-ojené'

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, Že zabezpečia plynulé a bezpečné prev*dzkovanie verejnýeh vodovo-
dov v ich vlastníctve s tým Že prevÉdzkovanie verejných vcdovodov bude zabezpečovať jeden pre-

vádzkovatel' ktar.ý má na to príslušné oprávnenie '

Zmluvné strany sa zavázujů rokovať spoločne o všetkých záležitostiacho ktoré sa budú ťýkať verejných
vodavodov v ich majetku pokial'korákol'vek strane usúdi, Že sa tieto záleŽitosti týkujú verejného vo-
dovodu ako celku a pokial' to bude vyplývať z povahy veci budú sa o ýchto záležitostiach aspoň navzá-
jom informovať.

Účesmíci Zmluvy zirodne vyhlasujri, že budťr, ak to bude patrebné vzájomne spolupracovať pri pinení
povinností vlastníka verejného vodovodu podlh zt{kom č. 442lŽt82 Z.z. o verejných vodovodoch
averej*ých kanalizaciách a o zmene a doplnení zákona ě,-276nÚ01Z.z. o reguláciiv sieťoqých odvet-
viach, v znení neskorších predpisav, predpisav vydaných najeho vykonanie a ostaných všeobecne zá*
vřízných právnych predpisov, vrátane spolupráce pri spracovaní plánu rozvoja verejného vodovodu,
pri lrypracovaní plánu obnovy verejného vodovodu a obnove verejného vodovodu, v súlade s plánom
cbnavy verejnéha vodovodu.

Zmluvné streny zhodne vy'hlasujů, že je účelné, aby prev&dzková evidencia predmetný*h verejných
vodovodov bola vedená za celý verejný vodovod ako jeden prevádzkový celok a Že tuto majetkovú a
prevádzkovú evídenciu bude zabezpeěovať spoločný prevádzkovat*l'verejného vodovodu. Ďalej zhod-
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ne Yyhlasujú, že v zmluve o prevádzkovaní povería spracovaním údajov majetkovej a prevádzkovej
evidencie prevádzkovatel'a verejnélro vodovodu.

l0. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že berú na vedomie a súhlasia s ým, aby podmienky pre uzafvorenie
písomnej zmluvy o dodávke vody z verejnóho vodovodu vypracoval spoločný prevádzkovatel' verejné_
ho vodovodu vo svojom mene a na svoju zodpovednosť.

11. Zmluvné strany zhodne vyhlasujů, že si nebudú vzájomne klásťžiadne prekázky a nebudú si určovať
žiadne neprirnera*é podmienky pre d'alšie rozširovanie verejnéha vodovodu v danej lokalite, ak ýmto
rozšírením nebude dotknutá kapacita zdrojov vody v majetku StVS, a.s. Banská Bystrica, práve naopak
budú pri jej rozširovaní účinne spolupracovať-

12. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že na predmetné verejné vodovody bez ohl'adu na ich vlastníctvo,
bude uplatňovená jedna cena vodného sÍanovená prevádzkovatelbvi podl'a platrrých cenových predpi-
sov, vyplývajúca z prevádzkovej nedelitel'nosti systému tohto verejného vodovodu.

13. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že je účelné aby právo na vodné mal spoločný prevádzkovatel've-
rejného vodovodu' na ktorého sa zavázujú toto právo previesť v zmluve o prevádzkovaní.

14. obec Záhorce sa zav&zuje bez zbytočného odkladu podať stvs, a's. Banská Bystrice pÍsomliú informá_
ciu o prípadnom predčasnom ukončení Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku a informáciu
o novom prevádzkovatel'ovi verejného vodovodu vybudovaného v rámci predmetnej Stavby.

15. Zmluvné strany vyhÍasujú. že sú oprávnené s predmetom tejto Zmluvy nakladat' * ich zrnluvná volhosť
nie je obmedzená.

16. Zmluvné strany sa zavázujú rozpory rýkajůce sa plnenia závďzkav podl'a tejto zrrrluvy riešiť prednostne
dohodou a vzájomným rokovaním.

17. Postúpenie práv a ávázkov z tejto Zmluvy na inú osobu je možrré len na áklade písomnej dohody uza-
fvorenej za účasti obidvoch zmluvných strán.

18. Práva a závázky z tejto Zmluvy prechádzajů na právnych nástupcov zmluvných strán'

19. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

20. Zmluvné strany sa qýslovne dohodli na tom' že od tejto Zmluvy je mořré odstúpiť jednostranným vyhlá-
sením (odstúpenie) len v pripade ak druh51 účasrrík Zmluvy poruší zává'zky z t*jto Zmluvy a vytýkané
porušenie Zmluvy neodstráni ani v primeranej lehote (l0 pracovnýeh dní) určenej jej druhou zmluvnou
sťranou na odstn{nenie závadného stavu.

21. Zmeny alebo doplnky tejtcl Zmluvy je mobré vykonať len na základe dohody zmluvných strán písom_

nými dodatkami k Zmluve.

22. Emluvné strany vyhlasujú, že sitúto Zmluvu prečítall, jej obsahu porozumeli, že táto je uzevretí podlb
ich pravej a slobodnej vóle, určite váfue a zrozumitelhe, nie v tiesni za nápadne neqýhodných podmie-
nok, fia znak čoho ju vlas&oručne podpisujú'

23. Zmluva nadobůda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom rrasledujúcim po dni
jej zverejnenia na adrese webového sídla obce Záharce. Ak však bude Zmluva uzatťorená pred dňom
nadobudnutia pnávoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Stavbu nadobudne účinnosť až dňom nado-
budnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Stavbu.

!4. Zmluva je vyhotovoná v 4 vyhotoveniach z ktoých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určenírn
po dve vyhotovenia pre kďdú zmluvnú stranu.
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1.

Čl*nokm. - ostatné ustanovenia dohody

obec Záhorce sa zavázuje pri realizácii Stavby dodržať technické podmienky uvedené vo vyjadreniach
SIVS, a.s. Banská Bystrica a podmienky StVPs, a.s. Banská Bystrica, ako prevádzkovatel'a jestvujúceho
verejného vodovodu a budůceho prevádzkovateťa predlženia verejného vodovodu k projektu predmet-
nej Stavby.
Náklady na realiáciu pripojenia na jestvujúci verejný vodovod znáša obec Záhorce zo svojho.
K zariadeniam jeswujůceho verejného vodovodu v záujmovom ůzemí Stavby musi byť aj počas reali-
zácie Stavby zabezpeěený rvalý a bezproblémoý prísrup vlast*íkovi a prevádzkovatei'ovi verejného
vodovodu.
Zmeny materiálov a zÍnsny technického riešenia Stavby oprsti projektu Stavby bez predchádzajůceho
písomného súhlasu projektanta Stavby a StVS, a.s. Banská Bystrica sú neprípustné. Dohody o zmene
technického riešenia & zrnene materiáIov, pr'rjaté bez súhlasu SIVS, a.s. Banská Bystrica nebudú pri ko_
laudácii Stavby a uzaÍvárani budúcej Zmluvy akceptované.
Jednotlivé etapy realizácie Stavby (vytvoreniu l6žka" montéž potrubia a armatúr, upevneniu vyhl'adáva_
cieho vodiěq obsyp potrr'rbia, tlakováL prevádzková skúšk4 pripojenie na jestvujúci verejný vodovod
a všetlry práce v ochrannom pásme verejného vodovodu v áujmovom území Stavby) budú, na základe
včasnej wrw obce Záhorce realizované pod dohl'adom budúceho prevádzkovatel'a verejného vodo_
vodu. Z výkonu dozoru sa bude vyhotovovať zápis v stavebnom denníku zhotovitel'g Stavby. obec Zá_
horce zabezpeěí aby SIVS, a.s' Banská Bystrica a budúci prevádzkovatel' verejného vodovou mali prá_

vo z v'ýkonu dohl'adu v1,konávať zápis v stavebnom denníku zhotoviteťa Stavby.
K preberaciemu konaniu Stavby prizve obec Záhorce budťlceho prevádzkovatet'a verejného vodovodu
a StVS, a.s. Banská Bysrrica - technický odbor, s možnosťou uviesť do zápisnice zistené vady, nedo-
robky a odchýlky od odsůhlasenej dokumentácie Stavby.
Ak strana povinná neuzatvorí Zmluvu, ktorej obsah bude zodpovedať podmienkam dohodnutym v tejto
Zmluve móŽe sa strana oprávnená dornáhať, aby vyhlásenie jej vóle bolo nahradené súdom. Nároky
oprávneného na náhradu škody ým nebudú dotknuté.

Čtcnok fV. - Záverečné ustanovenia

Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je mofué vykonať len na áklade dohody zmluvných strán písom-
ným dodatkom k Zmluve.
Zmluva ( o budúcej zmluve) nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia na adrese webavého sídla obce Záhorce'
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tuto Zmluvu prečítali, jej obsahu parozumeli, že táto je uz"vretá podl'a
ich pravej a slobodnej v6le, určite váŽne a zrozumitelhe, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmie-
nok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujťr.
Zmluva ( o budúcej zmluve) je vyhotovená v 4 vyhotoveniach z ktoých každé vyhotovenie má platnosť
originálu, s určením po 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

Za Stredos lovenskú vodárenskú spo l očnosť, a. s.

Partizánska cesta 5, 974 0l Banská Bystrica

V Záhorciach, dňa...1.i'.{..L 
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Za obec Záhorce
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