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Zmlav a č. ....?.. í:...... /2012 l 05

o uzavretí budúcej Zm|uly o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce Záhorce _
čast'Seleštoany

uzatvorená v znysle $ 269 odst. 2 obchodného zákonníka č.5\3ll991 Zb. v zr'ení neskorších predpisov (oBZ)
a záů<ona č. 44212002 Z.z. o vercjných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o anene a doplnení zákona
č. 276/200| Z.z. o regulácii v sieťoých odvetviach v znení neskorších predpisov (ZVK)' podl'a $ 289
C)bchodného z'ákonnka 

Čl l
Zmluvné strany

Budúci
prevádzkovateť

(budúci
správca)

Budúci vlastník

(budúci
prenajímatel)

Stredoslovens ká vodá rens lcí prevád zkov á spoločnost', a. s.

Statutárny
zástupca:

Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva a.s. a generálny riaditel'
podťa Sp lnomocnenia č. 3 l 20 12 zo dřta 23 .2.20 12

Sídlo: Partizánska cesta 5,974 01 Banslcí Bystrica

CO: 36 644 030 DIC:2022102236
tČ opH: sK2022l02236

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Banská Bystrica ě. tl'.:2624107235l11oo

Registrácia: obchodný register okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa,
vložka č 840/5

obec Záhorce
Statutámy
zástupca:

PaedDr. Branislav Kázmer. starosta obce

Sídlo: Krtíšska l73l98, Záhorce,99l 0ó Že|ovce

CO: 003 19694 DIČ 2021243323
tČ opH: nie ie plátca

Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Veťký Krtíš 5026-40210200

Registrácia: zo zákona

Čt. n.
Predmet a účel tejto zmluvy

l. obec Záhorce ako investor/stavebnk zabezpečuje prípraw areďrizáciu stavby ,,Predíženie verejného
vodovodu _ Záhorce - často Selešťany" (ďalej aj len ,, stavbď'). Stavba bude uskutočnená na pozemkoch
parc. č. C-KN 1l80, 2164l'l, 2164114, 2164119, 216412l, 216412'7, 2164139, 2164140, 2|64141
v katastrálnom území Záhorce (mimo zastavaného územia obce).
Roáodnutie o umiestnení Stavby a určení ochranného pásma Stavby v šírke m na každú sffanu od
okraja potrubia vydala obec Čebovce pod číslom 3o5l20l1 zo dňa 25.l}.2oll.
Predmetná líniová stavba rieši predlŽenie jestwjúceho verejného vodovodu v obci Záhorce, časť Selešťany,
vybudovaného v rámci projektu ,,Zásobovanie juŽnej časti okresu Vel'ký Krtíš pitnou vodou" - existujúca
vetva So 4.l8l z HDPE D l l0x6'6 PN 10 ukončená podzemným hydrantom DN 80 - kalník.



3.

Stavba spočíva vo výstavbe vodovodného potrubia HDPE D l10, PN l0 v dlžke240 m.
Navrhované potrubie sa napojí na existujúci verejný vodovod v majetku Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a. s. , Partizánska cesta 5' Banská Bystrica (ďalej len ,,stVS, a. s.") v mieste demontovaného
podzemného hydrantu, ktorý sa spátne osadí na nové potrubie.
Potrubie bude kriŽovať nespevnenú komunikáciu a ďalej bude vedené priamo pozdÍŽ nespermenej
komunikácie. Na trase navrhovaného vodovodu sú nawhnuté dva nové hydranty ato jeden nadzemný
hydrant DN 80 v strede trasy a koncový podzemný hydrant DN 80' ktoý bude slúžiť ako kalník.

obec Záhorce a StVS, a. S. uzatvorili medzi sebou Zmluvu č. 02l2012-VK o uzatvorení budúcej Zmluvy
o úprave vzájomných práv apovinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov.
Prevádzkovateťom jestvujúceho verejného vodovodu HDPE D 1l0x6'6 PN 10' na ktory bude pripojené
navrhované rozšírenie verejného vodovodu stavbyje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,
a.s., BanskáBystrica ,Závod 05 VelkýKrtíš.

V záujme zabezpečenia odborného prevádzkovania budúcej vodnej stavby s názvom stavby ,,Predíženie
verejného vodovodu _ Záhorce - čast' Selešťanyo' odborne spósobilou osobou, sa zrnluvné strany
dohodlí na uzavretí tejto Zmluvy o budúcej zmluve, ktorej predmetom je ich záv'azok po lybudovaní
predižeua verejného vodovodu stavby v budúcnosti uzavriet' ooZmluvu o prevádzkovaní
infraštruktúrneho majetkuoo a to na základe predchádzajúcej písomnej výzvy budúceho vlastníka
stavby, doručenej budúcemu prevádzkovatelbvi v termíne najneskór pred začatím kolaudačného
konania, pričom Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku bude s budúcim prevádzkovatel'om
uzavretá najneskÓr do ukončenia kolaudačného konania, sjej účinnosťou dňom nasledujúcim po dnijej
zverejnenia na adrese webového sídla obce Záhorce. Ak však bude zmluva uzatvorená pred dňom
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, nadobudne účinnosť aŽ dňom
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu' ktorej uzawetiu musí predchádzať jej
schválenie v obecnom Zastupitel'Stve obce Záhorce v zmysle zzk. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zákona č. 25812009 Z.z. Kpísomnej výzve ta uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní infraštrukturneho
majetku Obce Záhorce je obec Záhorce povinná pripojiť právnu i technickú dokumentáciu stavby uvedenú
v čl. VI. bod 5. tejto zm|uvy. Prevádzkovatel sa zavázuje vypracovať náwh predmetnej zmluvy a predložiť
ho na potwdenie obci Záhorce do 7 pracovných dní od doručenia výzvy adokumentácie dohodnutej
v tejto zmluve. obed Záhorce sa zavázuje predložený náwh zmluly prijať a zverejniť zákonným spósobom
v čo najkratšej lehote. Výzvu spolu s dokumentáciou doručí obec Záhorce na závod prevádzkovateťa vo
Velkom Krtíši. Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturneho majetku bude obsahovať nasledovné
ustanovenía uvedené v č1. Iil. aŽ vI' tejto zmluvy.

Čl rrr.
Predmet a účel budúcej zmlu\T

V zmysle povolenia na zriadenie vodnej stavby vydaného príslušným obvodn;ým úradom životného
prostredia vo .................. zo dňa právoplatného dňa ..........vybudovala obec Záhorce vodnú stavbu

,,Predlženie verejného vodovodu _ Záhorce - časť Selešťany".
Y záujme zabezpečenia odborného prevádzkovania vybudovanej predmetnej vodnej stavby v zmysle z. č.
44212002 Z.z. v meni neskorších predpisov zmluvné strany týmto uzatváraji zmluvu o prevádzkovaní
predmetnej vodnej stavby.
Predmetná líniová stavba rieši predlženie jestvujúceho verejného vodovodu v obci Záhorce, časť Selešťany,
vybudovaného v rámci projektu ,,Zásobovanie južnej časti okresu Veťký Krtíš pitnou vodoť' - existujúca
vetva So 4.181 z HDPE D l l0x6,6 PN 10 ukončená podzemným hydrantom DN 80 - kalník.

Vodovodné potrubie HDPE D ll0' PN l0 v dlžke 240 m. je napojené na existujúci verejný vodovod
v majetku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. ' Partizánska cesta 5, Banská Bystrica (ďalej len
,,SIVS, a. s.") v mieste demontovaného podzemného hydrantu vo výkresoch ozračeného ako HPl, ktorý sa
spátne osadil na nové potrubie.
Potrubie kriŽuje nespevnenú komunikáciu a ďalej je vedené priamo pozďíz nespevnenej komunikácie. Na
trase vodovodu sú osadené dva nové hydranty a to jeden nadzemný hydrant DN 80 v strede trasy a koncoqi
podzemný hydrant DN 80, ktoý slúŽi ako kalník.
PredlŽený verejný vodovod je vybudovaný na pozemkoch parc. č. C-KN 1180,216411,2164114,2164119,
2|64/2|, 2164/27, 2164139, 2164140, 2164141 v katastrálnom uzemí Záhorce (mimo zastavaného ízemia
obce).
obec Záhorce uzatvorila s vlastníkom existujúceho vodovodného potrubia' SIVS, a. s. , na ktorý sa nová
stavba napájala Zmluvu č. ............... o úprave vzájomných práv apovinností vlastníkov prevádzkovo
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súvisiacich verejných vodovodov, ktoÚ tieŽ prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a. s., Banská Bystrica.

Vodná stavba bola vybudovaná podl'a projektovej dokumentácie, ktorú qzpracoval Ing. Peter Molnar,
autorizovaný inŽinier, konštrukcie inŽinierskych stavieb, reg. č. 5588*l2, Lučenec, Rádayho 16.

Na verejný vodovod je lyhlásené pásmo ochrany v šírke 1,5 m od okraja potrubia na každú jeho
stranu po celej dÍžke potrub ia 204 m ízemným roáodnutím vydaným obcou Čebovce dňa 25.10.20l l
pod č. 305/20l 1.

Porealízačné geodetické zameranie vodnej stavby bolo vyhotovené .'.....................
Prevádzkový poriadok vodnej stavby bol vypracovaný v súlade s vyhl. č. 5512004 Z.z. ................
PrevádzkovateÍ sa zav'ázuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečiť prevádzkovanie
verejného vodovodu s odbornou starostlivosťou v zmysle zžk. č. 44212002 Z.z. v znení neskorších
predpisov, zákona o vodách, prevádzkovým poriadkom, vyhl. č. 3|7/2008 Z.z., rozhoďnutiami
vodoprávneho orgánu.
Vlastník vodnej stavby zabezpeči splrrenie povinnosti Zo Strany vlastníkov nehnutel'ností napojiť
nehnuteťnosti na verejný vodovod najneskór do vydania kolaudačného roňodnutia.
Vlastník prevádzkovanej vodnej stavby podťa tejto zmluvy súhlasí s napojením aj prípadných ďalších
nehnutelhostí na verejný vodovod, podta konkrétnych poŽiadaviek odberatel'ov. Na udelenie individuálnych
súhlasov k napojeniu stavieb, prípadne pozemkov na verejný vodovod týmto zároveň vlastník vodnej stavby
splnomocňuje výlučne prevádzkovatel'a.
Prípadné dodatočné napojenie pripájanej nehnuteťnosti na verejný vodovod obstará priamo prevádzkovatel'
na zžklade obj ednávky od vlastn íka pripáj anej nehnutel'nosti.
Náklady pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod s navrtávacím pásom a uzáverom, ktoré sa po
pripojení prípojky stávajú súčasťou verejného vodovodu hradí prevádzkovateťovi vlastník vodovodu na
zák|ade vykonanej fakturác i e.

Prevádzkovatel'mÓŽe zastupovať vlastníka vjeho povinnostiach vsúlade s ustanovením $ 15 ods' 4
zákona č. 442120002 Z.z. v zneni neskorších predpisov.
Vlastník vyhlasuje, Že na vybudovanú vodnú stavbu je áotovitel'om diela ...'...........'.. poskyovaná záruka
do........... (dielo odovzdané zápisom dňa.......). Práva zo zodpovednosti za vady diela neprechádzajú
uzatvorením tejto zmluvy na prevádzkovatel'a. Vlastník vodnej stavby zodpovedá prevádzkovateÍovi za
riadne a včasné odstránenie vád, ktoré sa na diele prejavia v záručnej dobe. Všetky zistené vady je
prevádzkovateť povinný bez zbytočného odkladu oznámiť vlastníkovi diela, ktorý následne zabezpečí ich
odstránenie u zhotoviteťa diela. Prevádzkovatel'nie je oprávnený sám odstraňovať vady, ktoré sa na diele
prejavia v záručnej dobe. Ak sa vlastník diela dohodne so áotovitel'om diela a prevádzkovateťom, Že

reklamovanú vadu odstráni prevádzkovatel', zabezpečí prevádzkovateť odstránenie vady za náhradu len
vtedy, ak si áotoviteť diela odstránenie vady u neho objedná.
Po uplynutí záručnej doby beŽnú údrŽbu a drobné opravy predmetu tejto zrnluvy do 500,00 € vjednotlivých
prípadoch zaberyečuje prevádzkovatel'vo vlastnej réžii, náklady nad 500 € bude hradiť vlastník stavby.
Vlastník znáša všetky náklady spojené s plánovaním, prípravou arealizáctou investícií týkajúcich sa
predmetu tejto zmluvy ako aj technického ňodnotenia predmetu tejto zmluvy. Vlastník je povinný
vyŽiaďať si od prevádzkovatela súhlas na vykonanie akejkoťvek úpravy predmetu tejto zmluvy. Projekt
prác je potrebné vopred konzultovať s prevádzkovatel'om zvlášť Wedy, akrea|izácia takýchto prác móže
ohroziť plynulosť a kvalitu dodávky vody.

Ak z dóvodu zavinenia vlastníka vodovodu vznikne prevádzkovatel'ovi škoda, napr. uloŽením pokuty za
nedodržanie určených štandardov pri správe verejných vodovodov a pod., vlastník Sa týmto zavázuje, Že

takto vzniknutú škodu prevádzkovateťovi v plnej miere bezodkladne uhradí. Zavinenie ako i výšku
spÓsobenej škody je prevádzkovatel'povinný vlastníkovi relevantne preukázať.

Prevádzkovatel' je povinný pri výkone činnosti podl'a tejto zmluvy postupovať a prijímať také opatrenia'
aby nedochádzalo kvzniku škody na majetku vlastníka ana majetku tretích osób. Ak prevádzkovatel'
vlastnou nedbanlivosťou nezabezpečí riadnu údržbu predmetu zmluvy a ztohto titulu vzrrikne na majetku
vlastníka alebo majetku tretích osób škoda, je prevádzkovatel' povinný takto vzniknutú škodu
odstriíniť uvedením do póvodného stavu. Prevádzkovateť však nezodpovedá a ani neznáša nák|ady za
právne nároky tretích osób súvisiacich s užívaním pozemkov, na ktoých je predmetný vodovod
vybudovaný vrátane pásma ochrany.

. Akékol'vek úpravy na zariadeniach vlastníka móŽe prevádzkovatel' realizovať len so súhlasom vlastníka a
podl'a podmienok s ním dohodnutých.
Vlastník vodnej stavby vyhlasuje apodpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Že vodná stavba prenechaná na
prevádzkovanie podlia tejto zmluvy je vybudovaná v súlade s predpismi a normami platn;fmi pre
nawhovanie arealízáciu obdobných vodných stavieb, na diele nie sú také závady, ktoré by bránili riadnemu
prevádzkovaniu predmetu zmluvy.
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čt. ry.
Doba trvania zmluvy

Zmluv a sa uzatv ára na dobu neurčitú.
Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a $ 47 a ods. 1 občianskeho ziíkonníka v nadvtiznosti na $ 5a z. č.
2ll/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Deň zverejnenia zmluvy sa zavánlje vlastník obratom
oznámiť písomne prevádzkovatel'ovi na závod vo Vel'kom Krtíši a na e-mailovú adresu
iimreova@stlps.sk.
Prenajímatel' podpisom tejto zmluvy potwdzuje, Že uzatvorenie tejto zmluvy s prevádzkovateťom
Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou , a. s., ako osobou oprávnenou v zmysle z' č.
42212002Z.z.,vzhÍadomnaverejnoprospešnosťvybudovanéhovodnéhodiela, vsúladesoz.č. l38/l991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odsúhlasil na zasadnutí obecného zastupitel'stva dňa

V;ýpis z uznesenia bude tvoriť prílohu tejto zmluvy.
Zmluvuje moŽné zrušiť na základe dohody zmluvných strán kedyko|vek za podmienky, Že bude náležite
naplnené ustanovenie $ 7 zák. č.44212002 Z.z. v mení neskorších predpisov o odbomom zástupcovi.
Zmluvu je moŽné ukončiť vyípoveďou, pričom platí, Že r"-ipoveď musí byť daná písomne a doručená
druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 6 mesačná azačina plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.

cl. v.
Výška odmeny za prevádzkovanie vodnej stavby

Zmluvné stany Sa dohodli na tom, že za ýkon činnosti podl'a tejto zrnluvy patrí prevádzkovateťovi
odmena vo výške vodného, ktoré na základe dohody podťa tejto zmluvy je oprávnený odberateťom účtovať
prevádzkovateť.
Výška vodného bude pre jednotlivých odberatel'ov účtovaná podl'a platných cien stanovených pre
prevádzkovatel'a roáodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSo).

čl vr.
Záv er ečné ustanovenia budúcej zmluvy

Zmeny, prípadne doplnky tejto zmluvy je moŽné vykonať len písomne nazáklade dohody zmluvných strán.
Zmhvné Strany sa dohodli na tom, Že prípadné rozpory, ktoré medzi nimi vzniknú budú riešiť
predovšetk;fm vzájomným rokovaním.
Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia
obchodného zákonníka.
Zmlwa je vyhotovená v 6-tich rovnopisoch s určením po 3 vyhotoveniach pre kaŽdú zmluvnú stranu'
Pri uzatvorení zmluvy bola prevádzkovateťovi odovzdaná nasledovná dokumentácia:

l íuemné roáodnutie vydané obcou Čebovce dňa25.10.2}l l pod ě.3o5l2o1l
. právoplatné stavebné povolenie
. právoplatné kolaudačné rozhodnutie -pojeho vydaní
. projektová dokumentácia podl'a skutočného vyhotovenia vodnej stavby, opatrená pečiatkou Zhotovitera

vodnej stavby,
. prevádzkový poriadok vodnej stavby vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 5512004 Z.z.,
. geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby v digitálnej i tlačenej forme
. doklady osvedčujúce kvalitu použitých materiálov a dodávok: atesty, certifikáty, protokoly, vyh|ásenia

o áode výobkov s technick1imi špecifikáciami, návody ta montáŽ, obsluhu v slovenskom 1azyku,
protokoly o výsledkoch skúšok ...

. revízne správy,

. tlakové skúšky,

. zápisnica zodovzdávacieho a preberacieho konania stavby s uvedením záručnej doby, ktoru zhotovitel'
poskytuje, spÓsob uplatnenia záruky,

. doklady o odstránení prípadných vád a nedorobkov, uvedených v zápisnici z odovzdávacieho
a preberacieho konania,

. Výpis z Uznesenia obecného zastupitel'stva v obci Záhorce č........'.........zo dňa
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Zm|uva o úprave vzájomných práv apovinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných
vodovodov - fotokópia uzatvorená medzi obcou Záhorce a StVS, a .s. Banská Bystrica

l.

Čt. vrr.
Iné dohody azáverečné ustanovenia tejto zmluvy

K preberaciemu konaniu stavby prizve obec Záhorce budúceho prevádzkovatel'a verejného vodovodu a
StVS, a. s. Banská Bystrica s moŽnosťou uviesť do zápisnice zistené vady, nedorobky a odchýlky od
odsúhlasenej dokumentácie stavby. Obec Zěůtorce sa zavázuje aj v priebehu realizácie prác na zik|ade
včasnej výzvy obce vykonávať dohťad budúcemu prevádzkovatel'ovi s moŽnosťou vykonania zápisu
v stavebnom denníku.
Ak strana povinná neuzatvorí Zmluvu o prevádzkovaní infraštrukrúrneho majetku, ktorej obsah bude
zodpovedať podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, móŽe sa Strana oprávnená domáhať, aby vyhlásenie
jej vóle bolo nahradené súdom. Nároky oprávneného na náhradu škody tým nie sú dotknuté.

3. Zmeny, prípadne doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomne na základe dohody zmluvných strán
4. Táto zrnluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po

dni jej zverejnenia na adrese webového sídla Obce Záhorce. Deň zverejnenia zmluvy sa obec zav'azuje
obratom ozr:'ámiť budúcemu prevádzkovateťovi na e-mailovú adresu: iimreova@stvps.sk.

5. Zmhlva je vyhotovená v 6-tich rovnopisoch, s určením tri vyhotovenia pre každú zmluvnú Stranu.
6. Účastníci podpisom tejto zmluvy potwdzujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu

porozumeli, nebola uzatvorená v tiesni , ar'i za nevýhodných podmienok.

2.

V Banskej Bystrici, anu ...(. :{....:Í..,.......zo tz

Za budúceho prevádzkovatel'a diela:
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Záhorce, an^ ...{.9..'..j,.'..2o 12

Za budúceho vlastníka diela:

i BYsrmce

PaedDr. Branislav
starosta obce
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