


Článok III. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom a účelom zmluvy je :  
Dohoda o spôsobe a podmienkach prevzatia výkonu správy majetku ob 
v prevádzkovaní infraštrukturálneho rnajetku vlastníka —  miestnych roz\ 
kanalizácie v obci Horňa odbornou organizáciou V ýchodoslovenskou 
spoločnosťou, a.s. (ďalej len V V S, a.s.). v zmysle ustanovení Zákona č 
v platnom znení. 
2. Úprava vzájomných práv a povinností prevádzkovo súvisiacich verejných k 
V lastník a budúci prevádzkovateľ touto zmluvou upravujú vzájomné prá\, 
prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácii podľa §  16 ods. 5 Zákona č. 
o verejných vodovodoch s verejných kanalizáciach, v znení neskorších zmien 
aby sa zabezpečilo kvalitné a plynulé prevádzkovanie verejnej kanalizáci 
k uzavretiu pisomnej zmluvy, rozhodne o úprave vzájomných práv a povinnost 

Článok IV . 
R ozsah spolupráce zmluvných strán 

A. Záväzky vlastníka V K  

1. V lastník V K  zabezpečí vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vybudo,  
2. Najneskôr k začatiu prevádzky zabezpečí vypracovanie prevádzkového 
3. V lastnik V K  zabezpeči uvedenie vodohospodárskeho diela do prevádz1 

dosiahnuté projektované parametre. 
4. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia vlastník písomne požiada V V S, 

výkonu správy verejnej kanalizácie v obci Horňa. 
5. K u dňu preberacieho konania vlastník buducernu prevádzkovateľovi V V  

a) Projektovú dokumentáciu stavby, upravenú podľa skutočnéll 
Stavebných objektov (situácie, u technologických objektov aj 
schémy, schémy elektroinštalácie, pasport V TZ a pod.) s týrr 
zrneny budú odsúhlasené projektantom a budúcim prevádzkovat 

b) Porealizačné zameranie verejnej kanalizácie v analógovej i digi 
formáte dgn Microstation 

c) Prevádzkový poriadok V K  
d) Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby medzi vlastníkom a zhotovi 
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m) Zápisy a osvedčenia o skúškach použitého materiálu a konštruk( 
n) Zoznam strojov a zariadení, ich prospekty, návody k obsluhe po 
o) Technický pasport verejnej kanalizácie 
p) Správy z odborných prehliadok V TZ podľa V yhlášky č.508/200 

znení 
q) V  prípade, že vodohospodárske zariadenie bude prechádza 

parcelami, zabezpečí zriadenie vecného bremena uzavretía 
zmluvy o vecnom bremene s vlastníkom nehnuteľnosti 

r) Zoznam vybudovaných kanalizačných prípojok s dĺžkami a prol 
s) U novostavieb v čase platnosti záručných lehôt prípadné r 

a nedorobkov, resp. zoznam skrytých vád 
t) Aktuálne nariadenia opatrení štátnych orgánov (štátneho orgánu 

orgánu verejného zdravotníctva, orgánu inšpekcie životného pr( 
inšpekcie práce, orgánu obcí a V ÚC a pod.). 

u) Zoznam všetkých nehnuteľností s možnosťou napojenia na ric 
verejnú kanalizáciu (bude uvedený v prílohe č. 4 Zmluvy o 
majetku obce) 

V  prípade, že stavba bude postavená v rozpore s projektovou dokumenU 
vlastnik nepredloží budúcemu prevádzkovateľovi kompletnú dokumentáci 
ako je uvedené v tomto článku, budúci prevádzkovatel je oprávnený od; 
zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom, ktorým písomný prej 
od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. 

B. Záväzky budúceho prevádzkovatel'a: 

1. Bude spolupracovať s vlastníkom a zhotoviteľom na realizácií stavby V  
2. Zúčastní sa preberacieho konania stavby V K  
3. Umožní prístup k objektom pracovníkom zhotovitel'a za účelom 

naviac prác po prevzatí zariadenia do správy a údržby 
4. Po spinení podmienok prevzatia zo strany vlastníka V K , uved( 

IV .odsekoch A. a C. tejto zmluvy, zabezpečí riadne a vč2 
verejnej kanalizácie 

5. Po obdržaní Zmluvy o výkone správy majetku obce, vrátane prIloh č. I 
technickej a právnej dokumentácie, uvedenej v čl. IV , ods. A ., bod 
zmluvne ju potvrdiť a vrátiť vlastníkovi do 30 dní od riadneho fyzic 
zmluvne dojednaného vodohospodárskeho diela ako celku. 



E . Ustanovenie podmienok odvádzania odpadových vôd najmä čístenie od 
podmienky sú uvedené a a zverejnené vo V šeobecných obchodných podmienka 
sídle budúceho prevádzkovateľa —  www.vodarne.eu   

F . L imity znečistenia, množstvo a spôsob ich meranía: v súlade s platným 
poriadkom budúceho prevádzkovateľa 

G. K ontrola podmienok, zaístenie funkčnosti a postup v odstrariovaní 
uvedené čl. IV  bod A tejto zmluvy 

H. V zájomná informovanosť o významných situáciách, riešenie sporov: 
Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o významných situáci 
v právach a povinnostiach z tejto zmluvy, a to písomne na adresy uvedené v čl. 
ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Prípadne spory sa zmluvné strany za 
prednostne dohodou, inak o sporoch rozhodujú súdy Slovenskej republiky. 

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

Cena a platobné podmienky 

1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že cena za prevádzkovanie zvereného infr 
majetku vlastníka bude hradená v rámci celkového výberu stočného c 
producentov odpadových vôd, napojených na verejnú kanalizáciu. Fakti 
zabezpečuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, ktorý má sám právo fal 
v pinej výške vo svoj prospech. 

2. Fakturovaná výška stočného je cena platná v rámci V V S, a.s. GR K  
zúčtovacom období. 

3. Zúčtovacírn obdobím je hospodársky rok stanovený podFa harmonog 
závodu. 
Fakturácia bude vykonaná v termíne podľa plánu odpočtov, potrieb V V S, a. 
zmene ceny stočného. 

J . Spôsob platieb: podmienky týkajúce sa platieb za pinenia budú bližšie upi 
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