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ZMLUvA

o výkone správy majetku obce

Vlastník:

Zmluvné strany

Obec: Hrabovec nad Laborcom
Zastúpený: Ing. Anton Kulan - starostom obce
Adresa: HrabovecnadLaborcom 156, 067 }tRadvaňnadLaborcomlČo: 00322997
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu : SKl6 5600 0000 0043 3250 800l

Východoslovenská vodiárenská spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Zazávod,: Humenné
zapísanáv obchodnom registri - okresného súdu košice I,
o9d.: Sa, vložka ě. l243N
Ic DPH SK 2020063518
Bankové spojenie: ČSoB, a.s., Nám. osloboditeťov 5, 040 01 Košice
IBAN: SK70750000000000255001 83
SWIFT: CEKOSKBX
zastúpená: Ing. Stanislavom Hrehom, PhD. - predsedom predstavenstva

Ing. Gabriel FEDÁK, PhD. - členóm predstavenswa

Prevádzkovatel':

pREDME i' ,*"rw
l. Predmetom a účelom zmluvy je :

_ 1ýkon sPrávY majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetkuvlastníka - vodohosPodárskeho zariadenia verejnej-kanalizaénej siete ( JuÉ vrs ) oabomou
organizáciou Východoslovenská vodiárenská spóloEnosť, a.s.( ďut.i t.n VVš, a.s.) v súlade sozákonom č. 44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanaiizáciách.

Prevá4zkovaním podťa tejto zmluvy sa rozumie:
a) Odvádzarie odPadových vód z verejnej kanalizácie v rozsahu stanovenom schváleným

a doloženým prevádzkoqým poriadkom a platrrých právnych predpisov.
b) vykonávanie necyklickej a cyklickej údržby na VKŠ
c) zabezpečenie vedenia prevádzkových denníkov

VodohosPodárskYm zariadením (infraštrukturálnym majetkom) sa podťa tejto zmluvy rozumie
majetok vlastlríka určený kprevádzkovaniu, uvedený vsúpise ako prfloňa ě. l, lríorá tvorí
neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy a je podpísaná oboma zmiuvn;ými siranami.
Záanam oodovzdaní aprevzati prevádzkovaného infraštrúturálneho majetku apopis
technického stavu zariadeni a objektov kanalizaěnej siete tvorí neoddelitelnú súčasť^tejto
zmluvy.

2.

J.

4.
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pnÁve A povlNNorrT'.* v Ánzt<ovATELA

Prevádzkovatel' je povinný :

1, ZabezPeČiť odvádzanie odpadových vód vo vodohospodárskom zafiadeni _ VKS v súlade
s vodohosPodárskYm rozhodnutím po splnení povinnosií vlastníka podl'a i..;to 

".tuuy 
(er. irr.

odst.1 - 5).
vykonávať prevádzkovú údržbu a opravy zverených prostriedkov.
zabezpeěovať revízie vyhradených technický ch žaňidení.
Plslarať vyjadrenia o podzemných zariadeniach vlastníka pre hetie osoby.
Riadiť sa Pri Prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku prevádzkovým poriadkom a platn;ými
predpismi.
odshaňovať poruchy a havrárie na infraštrukturálnom majetku.
Vlastníka ihneď informovať o vzniknut}ch poruchách, Řoré móžu véůne ohroziť prevádzku,
aleb o zapr iěiniť havariu.

2.

4,
5.

6,

7.

|, U7tvarať s Producentami Príslušné zmluvy o odvádzaní odpadových vód vo vlastnom mene.
10, Aktualizovať Prevádzkový poriadok na spravovaný infraštrukt*áky majetok vlastníka, ktorynásledne aj schval'uje.
l|,ZabezPeČiť vYkonávanie odberu vzoriek odpadových vód, ich rozbory azistené hodnotyvýsledkov odov zdáv ať okresnému uradu.
12, Na zanadeniach verejnej kanalizácie (VKS) nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu

vlastníka verej nej kanalizácie.
13, ZabezPeČiť objektY verejnej kanalizácie (VKS) proti neoprávnenému vniknutiu nepovolaných

osoD.
14, PreloŽku verejn9j. kanalizácie (VKS) možno vykonať len s písomným súhlasom vlastníka

verejnej kanalizácie (VKS).
15. vypracovať plán obnovy verejnej kanalizácienajmenej na l0 rokov.

Prevádzkovatel' j e oprávnený:

1, V mene vlastníka k9lať všetky právne úkony vo veciach určených touto zmluvou.2. Vo vlastrrom mene fakturovať producentom stočné.
3 VYmáhať PohťadávkY vYPlývajúce z odvádzariaa čistenia odpadových vód od producentov.4, Uzatvárať zmluvY s tretími osobami za.účelom plnenia povinnóstí uyptyuu.iri"icďz tejto zmluvy.5, VYjadrovať sa k výstavbe a obnove infraštrukturálneho maje*r, Úď je predmetom tejio

zmluvy.

Jla{Yar Povolenia Pre napojenie sa fyzických alebo právnických osób nakanalizačnú sieť.
Zriaďovať kanalizaěné prípojky za úhradu na zúade objódnavky _ žiadosti v súlade so
Zákonom ě. 44212002 Z. z,

8. Zabezpečovať všetku potrebnú technickú
bezproblémového prevádzkovania zvereného
a technickú evidenciu.

aprávnu agendu potrebnú na zabezpečenie
majetku a viesť o tom príslušnú prevádzkovú

6.

].
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il.
pnÁva A poVINNoSTI vlasrníKA MAJETKU

Vlastník je povinný:

1, Odovzdať infraŠtrukturálny majetok prevádzkovateťovi v bezchybnom a funkčnom stave,Dokladom je sPÍsaná záPisnica o odovzdaní aprevzatí prevádzkovaného infraštrukturálneho
^ lpjetku a popis technického stavu verejnej kanaiizačnej siete.
? _oboznámiť Prevádzkovateťa s aktuálným Štuuorn inrrust*tt*álneho majetku .3, PredloŽiť sPracovanú charakteristiku o-dovzdávaného infraštrukturálneho majetku, ktorou budúsPrávcovi PoskYtnuté PodkladY o obstarávacej hodnote, výške opráv, zostatkovej hodnoteinfraŠtrukturálneho majetku pie účely evidoirania a pod., podťa prílohy č.2, ktorá tvoríneoddelitelnú súčasť tejto zmluvy.
4, PredloŽiť výPis uznesenia oblcného zastupiteťstva, ktorym je schválené odovzdanieinfraŠtrukturálneho majetlY do výkonu_ spravi pr.uaartouat"roui.-vror. :" neoddeliteťnou_ súčasťou tejto zmluvy podťa predloženét ruroru uko pdloha č.3.5, PoskYtnúť Prevádzkovateťovi všetku potrebnú technickri a právnu dokumentáciu, nevyhnutnúPre zabezPeěenie Úloh, ktoré prévádzkovateťovi vyplývajú ztejto zmluvy, vrátane

Prevádzkového Poriadku s Porealiz":ryT (skutočným) zameraním trasy verejnej kanalizácie.6, Informovať Prevádzkovateťa o všetk}ch ot otnortiÚ, ktoré by mohii ovplyvniť prevádzku

lffiilÍ:*"rálneho 
majetku, plnenie ustanovení ,Á|"iva výslednú efektívnosťposkytovaných

7, Nekonať Žiadne oPatrenia, ktoré by sa priamo či nepriamo týkali predmetu zmluvy, práva PovinnostíPrevádzkovateťa a samótnej $revádzky zvereného inrrastrutturalneho majetku bezpr edchádzajúceho súhlasu prevádzkov ateí a.8, SPoluPracovať s Prevádzkovateťom na dosiahnutí maximálnej účinnosti a efektívnostiprevádzkovania infraštrukturálneho maj etku.
9, Prevádzkovateťa ihneď informovať Ó vzniknulfch poruchách, ktoré móžu vážne ohroziťprevádzku, alebo zapríčiniť haváriu.
10, PredloŽiť zoznam nehnutelhostí nachádzajúcich sa vobci, ktorí sú včase uzavretiazmluvynaPojení resP, nenaPojení na verejnú kartálizácil. Zoznamje neoddeliternou súčasťou tejtozmluvy podťa predloženého vzoru ako príloha č.4.
l l, Vlastník týmto, podťa § 23 ods. l zákona č. 250l20t2 Z.z. oregulácií v sieťových odvetviachv Platnom znenÍ, Prenáša naprevádzkovateťa povinnosť p"zr"aář Úráá p." igrra"iu sieťovýchodvetví o registráciu.
12, Ak je Predmetom výkonu.správy majetkrl9bce majetok, resp. časť majetku, ktoý vlastníkrealizoval z fondov EÚ a je Povinný predkladať mánito.ouacie správy príslušnému orgánu, jevlastník Povinný Prevádzkovateťovi predložiť zo7:narnšpecifických podmienok monitorovania

s Presným Členením majetku, ktorého sa to týka, finanenri analýŽu,iazákladektorej bolaschválená Žiadoď o nenávratný príspevok, .árp. ,idu;e o predpókráo*y"r, |iilmocta výdavkoch Proj9kj9. Predmetný ,Órnamtvorí neoádefiiehŮ súčasť t";toŽ-rurry.
13, VYPracovať Prevádzkový poriaáok verejnej kanalizácie pokiať ho oúc vypracovaný nemá,v zmysle Vyhl. č.5512004 Z. z.
I4,BezodPlatne PoskYtovať ministerstvu aostatným orgánom verejnej správy na výkon ich

PÓsobností Podťa osobitqích predpisov údaje z majetko'vej evidenci" áprZiiarkovej evidencieo objektoch azariadeniach verejnej kanaÍizacie 
"na 

účely výkonu u"."in.f ,p.áuy.-ř;;j;
o majetkovej evidencii a prevádzkovej evidencii o otjektoch a zÁadeniach verejnejkanalizácie sú najmá identifikaěné údáje vlastníka verejnej kanalizácie, technické údaje
a bilančné údaje verejnej kanalizácie a ekónomické údaje.
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Vlastník je oprávnený:

l, YYŽadovať riadne udrŽiavanie aprevádzkovanie svojho majetku vsúlade so všeobecneplatnými právnymi predpismi.
2' V dohodnutých termínoch vstuPovať do objektov vodohospodrárskych zatiadení majetkuvlastníka uŽdY za Pritomnosti zásfupcu pievád zkovateta, preverovať stav a funkčnosť_ jednotlivých zariadení apožadovať odsúánenie zisten}ch závad.3, YYŽadovať sPrávY ahodnotenie stavu hospodámosti prevádzky anávrhy na vylepšenieptevádzky, max. dvakrát ročne.
4, Ziadať od Prevádzkovateťa Podklady k vybaveniu reklamácií a prípadných sťažností súvisiacichs prevádzkovaním infraštrukturálneho maj etku.

1.

cENA A ptATolŇn pounarnNKy

ÚČastníci zmluvY sa dohodli, Žecenazaptevádzkovanie zvereného infraštrukturálneho majetkuvlastníka bude hradená v rámci celkového výberu stoiného od jednotffih producentovodPadových vód, naPojených na verejnú kÁalizáciu. Faktunáciu stočnÉho zabezpečuje
Prevádzkovateť verejnej kanalizácie, ktor;ý má sám právo fakturovať stočné v plnej výške vosvoj prospech.
Fakturovaná výŠka stoČného je cena platná v rámci VVS, a.s. GR Košice v danom zúčtovacomobdobí.
ZÚětovacim obdobím je hosPodarsky roksJanovený podťa harmonogramu odpočtov závodu.Fakturácia bude vYkonaná v termíne podťa pr,l"" oopoeiov, potrieb VVS, a.s. závodov a prizmene ceny stočného.

v.
čas pr,NnNrl

Zmluvanadobúda ÚČinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, alebo ak ide o povinnezverejňovanú zmluvu, dňomnasledujúcim po dni jej zverejnenia auzatvánasa na dobu neurěitu.PrevádzkovateÍ zaČnePrevádzkovať infraštrukturány *uiátok po splneni uoJou článku III. tejtozmluvy zo strany vlastníka.

zopovr}boNosŤ

Prevádzkovateť zodPovedá vlastníkovi za škody, ktoré vzniknú pri prevádzkovaní zverenéhomajetku vlastníka PoruŠením povinností uloZenYch platnými právnymi predpismi,
rozhodnutiami orgránov štátnej správy a touto zmluvou.
Prevádzkovateť nezodPovedá za škody, kíoré vznikli znezodpovedného konania vlastníka vovďahu k prevádzkovanému majetku. 

- I

Vlastník zodPovedá za ŠkodY vzniknuté prevádzkovateťovi z dóvodu neoznámenia všetkýchskutočností brrániacich bezproblémovému 
"hodu 

prevádzky.

2.

3.

1.

2.

1
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l.

vil.
zÁvrnnčxÉ usraNovENIA

Zmluvuje moŽné meniť len formou do{atkov k tejto zmluve za súhlasu oboch zmluvných sfián,
ktoré musia byt'písomné a tvoria neoddeliteťnú stičasť tejto zmluvy.
Zmlvvné stranY móŽu 1luvu jednosfoanne vypovedať bez uvedenia dóvodu, ale i pri '
nedodrŽaní Povinností určených touto zmluvou. Výioveď musí mať písomnú formu a musí byť
doruČená druhej zmluvnej sfuane. Výpovedná leirota je 3 mesia.. u zaěína plynúť dňom
ylt9{yiicim po doručení výpovede druhej zmluvnej snane.
Pokiať dójde zo stranY Prevádzkovateťa k preukázata'n9j a pre prevádzku čistiarne odpadových
vód nevYhnutrej investícii do infrašbrrkturálneho majetťu uiu.t tku aaúěeloÁ)lepšenia služieb
odberateťom, vlastník nem6Že futo zmluvu .royporoěduť min. počas o"uv 

"api.ania 
vloženejinvestície. Ak v tejto dobe dójde k zániku- iejto zmluvy, je vlasŇk povinny uhradiťprevádzkovateťovi neodpísanú časť vloženej inveúcie.

ZaYtYvYe sfianY sa budri riadiť, ak nie le v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami
obchodného zrákonníka.
Súčasťou tejto zmluvy sú príloha č.l až č.4.
zmluvaje vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých po 3 obdržia zmluvné strany.
Zml_uYabola zástuPcami zmluvných strárr prečitan i unuznak súhlasu bez nátláku druhej súany
s celým jej obsalrom vlastnoručne podpísaná.

2.

a
J.

5.

6.

7,

4.

1 3, }loll, 2020

dňa...................V Hrabovci nad Laborcom dňa...........

za vlastníka: Za pr ev ádzkovatel'a,,___--
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Pdloha č. 1
Zoznam infraštrukturálneho maj etku rozvodov verej nej kanalizácie
v obci Hrabovec nad Laborcom

kanalizácia Materiál DN nÍn<a
STOKA,,A"
STOKA,,AB"
sToKA,,AD"
SToKA,,AD-l"
SToKA,,A"
SToKA,,AA"

V Hrabovci nad Laborcom dňa.

za vlastníka:

DN300
DN300
DN300
DN300
DN300
DN300

Za prevádzkovatel'a:

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PvC

l50,69m
297,82m
l0,23m
28796m
337,04 m
284,22m

Celková aín.a |367,96m

Počet prípojok: / (pričom pdpojky nie sú predmetom výkonu správy majetku obce)

Prípojkové odbočky (STOKA,,A", STOKA,,AB*, STOKA,,AD., STOKA,,AD-l*) = 43ks

Obstarávacia cena : 289 l41,07,- €
(slovom : dvestoosemdesiatdeváťtisícstoštyridsat'j eden 07l 1 00 Eur)

1 3, t\l0v. 2020

Ť,,p,,,,,,ffi*'
,, ' ,, , ,,,,,:,,.'i 
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Pdloha č. 2
Charakteristika infraŠtrukturálneho majetku rozvodov verejnej kanalizácie
v obci Hrabovec nad Laborcom

NÁZOV MAJETKU: Kmeňová
stoka uličná stoka čs, pčs spolu

obstarávacia cena: 289 141,07€

Oprávky: 0€

zostatková cena: 289 141,07€

Výška poskytnutej dotácie a jej zdroj:

274 940,88€
EF

,14 200,19€
oBEc

Rok nadobudnutia majetku: 2020

Vek:

Poruchovost';
1

Stav využitia kapacity: 1 Ť

St]lad s platnou právnou úpravou
a s požiadavkami urěenými v povoleniach
na vodné stavby:

1

Zaprevádzkovatel'a:
l,

1 3, Nr'y. 202Í

,,:]]:]::

', ',,il'
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.'.,,,'l:
;;,:ilijl
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