
DODATOKč.2
k ZMLUVE o PREVÁDZKOVANÍ č. 40/05/21931/2013, uzatvorenej dňa

l.augusta 2013 (ďalej len "Zmluva o prevádzkovaní")

uzatvorenýmedzi zmluvnými stranami:

1. Vlastníkom:
Obec Nitrianske Hrnčiarovce
zastúpená: PhDr. Katarína Nagyová, starosta obce
IČO: 00611182
DIČ: 2021103194
bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: 0803587001/5600
IBAN: SK53 56000000000803587001
BIC: KOMASK2X
tel./fax/e-mail: 037/6563187,ounh@stonline.sk
(ďalej ako vlastník)

(

a

2. Prevádzkovateľom:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4,94960 Nitra
zastúpená:

JUDr. Zoltán Hájos
predseda predstavenstva

Mgr. Miloslav Krajéík
člen predstavenstva

osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a technických:

zastúpená: Margita Kršákavá, vedúci a riaditeľ OZ Nitra
IČO: 36550949
registrácia v OR: OS Nitra, Odd.: Sa, vl. Č. 10193/N
bankové spojenie:VÚB a.s., Nitra
číslo účtu: 192503162/0200
IBAN: SK65 02000000 190002503162
BIC : SUBASKBX
tel./fax/e-mail: 037/6949302, fax 037/77 33 125,margita.krsakova@zsvs.sk
(ďalej ako prevádzkovateľ)

čl. I

Obec Nitrianske Hmčiarovce je vlastníkom vodnej stavby v katastrálnom území
Nitrianske Hrnčiarovce, a to verejného vodovodu SO 03 rozšírenie vodovodu, ktorý je
súčasťou stavby "Nitrianske Hrnčiarove - centrum l., čast' 1".



čl. II

,
1. V súlade so zámerom vlastníka zabezpečiť prevádzkovanie vodnej stavby uvedenej v čl.

L tohto dodatku odborne spôsobilou osobou - Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s., sa zmluvné strany dohodli na doplnení zmluvy o prevádzkovaní
č.40/05/21931/20 13 zo dňa l.augusta 2013 v nasledovnom rozsahu:

- Rozšírenie vodovodu - SO 03 - vodovodné potrubie nachádzajúce sa na p.č,
41/26,47/8,47/11,47/9,289/28,289/21,289/1,1472/4 - parc. register "C"

uvedeného do trvalého užívania povolené na základe Okresného úradu Nitra, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Štefániková tr. 69, 949 60 Nitra, č.j. OU-NR-OSZP3-
2019/009021-04/F49 zo dňa 22.03.2019 právoplatné dňa 25.4.2019

technické parametre:
stavebné objekty:

SO 03 - rozvádzací vodovodný rad
• vodovodný rad" 1" HDPE D 110 - dL 223,72 m
• vodovodný rad ,,1-1" HDPE D 90 - dL 39,95 m
• vodovodný rad ,,1-2" HDPE D 90 - dL 37,21 m

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o prevádzkovaní č. 40/05/21931/2013 zo dňa l.augusta
2013 zostávajú bez zmeny.

čl. III

1. Ustanovenia zmluvy o prevádzkovaní sa v plnej miere vzťahujú i na zabezpečenie
prevádzkovania verejného vodovodu SO 03 - rozvádzací vodovodný rad,
vybudovaného v rámci stavby "Nitrianske Hmčiarovce - centrum L, časť 1".

2. Prevzatie predmetného verejného vodovodu na prevádzkovanie potvrdí prevádzkovateľ
podpisom preberacieho protokolu.

3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o prevádzkovaní Č. 40/05/21931/2013
zo dňa l.augusta 2013

4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
5. Tento dodatok Č. 2 je vyhotovený v 5-tich vyhotoveniach, z ktorých 2 výtlačky sú

určené pre vlastníka a 3 pre prevádzkovateľa.
6. Zmluvné strany si dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne

podpisujú zástupcovia oprávnení v mene zmluvných strán konať. -,



Príloha: Úradný výpis z uznesenia obecného zastupitel'stva o schválení prevádzkovania
vodohospodárskeho majetku obce Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.,
zmluvou o prevádzkovaní, v znení jej dodatku č.2, na dobu neurčitú za podmienok
určených v zmluve.

V itre, dňa 1 4. AUG. 2019 V itre, dňa 14. AUG. 2019


