INOMINÁTNA ZMLUVA
č. 14sn OIl

o pre\'ude projekto\'ej dokumentácie sta\'by .. Zásobo\'anie \'odou, odkanaliZO\'llnie
a čis tenie odpadov)'ch \'ôd regiónu Stredne Kys uce"
uzatvorená podra § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok I
•

ZM LUVNE STRANY
1.1.

Postupuj úci:
SeveroslO\'enské "odárne a kanalizácie, a. s.,
So sídlom
Dôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zapísanú v Obchodnom regi stri Okresného súdu Lilina. oddiel : Sa. vl. Č. I0546/L
Zastúpcn{l:
predstavenstvom
O priivnení k podpi su zmluvy: JUDr. Peter Šimko.
predstavenstva
Bankové spojenie:
I ČO,
Di Č:

I Č DPH :
ďa l ej

1.2.

2022238900
SK 2022238900

ako .. post upujúci"

Prcbcrajúci:
Vodárcnské združenie SCrednj'ch Kysúe
Sídlo:
Ul. 1. mája 1255, 02302 Krásno nad Kys ucou
Zapísany Obvodn)'m úradom uradu Žil ina dňa 22.03. 20 11 v registri záuj mov)'ch
združeni prá vnickych osôb
R egis trač né čís l o:
O VVS/ZZ PO-I II I
V zastúpeni :
Ing. Jozef Grapa. konater

I ČO:
ďalej

45735646

ako "prebcraj úci"

Č l ánok 2

ÚVODNÉ USTANOVEN IE
2. 1.

2.2.

Ú č e l om uvedenej zmluvy je vymedzenie vzáj omn}'ch práv a povinností zmluvných
strán pri prenee haní projektovej dokumentácie stavby "Zásobovanie vodo u.
od kanalizovanie a č i s te ni e odpadov)'ch vôd regiónu Stredné Kysuce".
Severoslovenské vodárne a kanalizácie. a.s .. ako postupujuci je vlastníkom projektovej
dokumentác ie stav by ..Zásobovanic vodou. odkanalizovanie a č i s te ni e odpadov)'ch
vôd regiónu Stredné Kysuce". overenej v stavebnom konani na vydanie stavebného
povolenia pod Č. 2009/0002812008/01 205/B B 1
Obvodn}'m umdom životného
prostredia v t adc i dňa 30.03.2009. ktoré nado budlo prá vopl at nosť d.'Ia 29.06. 2009.

Članok 3

I

PREDMET ZMLUVY
3.1.

3.2.
3.3.

Predmetom tejto zmluvy je pre\'od projektovej dokumentácie stavby ..Zásobovanie
vodou. odkanalizovanie a čis tenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce", overenej
v stavebnOIll
konaní
na
vydanie
stavebného
povolenia
pod
č.
2009/0002812008/01205/8 9 I
Obvodn}'m úradom životného prostredia \' tadci
dňa30.03.2009.
ktoré nadobudlo právoplatnos!' dna 29.06.2009 postupujúci
prcbcrajuccmu pod)"a podmienok dojednan)'ch v tejto zmluve. Podrobný rozpis
projektovej dokumentácie jc uvedený v Prílohe č. I podra stavebných objektov.
Príloha Č. l tvori ncdelitcrnú súčasf tejto zmluvy.
Prevod projektovej do kumentácie stavby .. Zásobovanie vodou. odkanulizovanic
a č i stenie odpadov)'ch vôd regiónu Stredné Kysuce" je bczodplatll}' il preberajúci
predmet zmluvy prij íma.
Prevod projektovej dokumentácie sa zabezpeči odovzdaním l sady projektovej
dokumentácie (PD) opečiatkovanej il parafovanej schvar ujúcim orgánom OÚ Zl' v
Čadci v PlIpierovej rorme a l sadou 1'0 zhotovenou nll elektronickom nosiči (CD).
Odovzdanie Sll vykoná protokolárne medzi postupujúcim a prcberajucim.

Č l ánok 4
PLATNOSŤ A ÚČi NNOSŤ ZMLUVY
4.1.

Zmluva nadobúda platnos ť dnom podpisu obidvoma zmluvn}'Illi stranami a účinnosť
dňom nasledujucim po jej zverejneni podra § 47 Občianskeho 7..'lkonnika na webovom
sidle preberajuceho. Doba pre\'odu predmetu zmluvy je stanovená k tennínu do

31.12.2013.
4.2.

4.3.

V pripade ak preberajúci nebude maľ schválenú žiadosľ o nenávratný finančný
prispevok (NFP) z Operačného programu Zivotného prostredia (OP.l:P) na predmetnú
sta vbu k 31.12.2013 predmet zmluvy preberajuci prevedie spät" odovzdá"ajucemu do
30 dni odo dňa uplynutia lehoty uvedenej v lomto bode.
Preberajuci odovzdá postupujúcemu v lehote do 30 dni odo dna vyrozumenia
o schválení žiadosti o NF P tú čast' projektovej dokumentácie podra Pdlohy č. I
t}'kajúcej sa t)'ch stavebných objektov. ktoré neboli schválené v žiadosti o NFP.

Č l anok 5

OSTATNÉ USTANOVEN IA
5.1.

5.2.

5.3.

Preberajúci vyhlasuje, že zabezpeči real izáciu predmetnej stavby spolu financovanú
z 01'.l: 1' a z cudzích finančných zdrojov. zabezpečen)'ch vy bratým koncesionárom pre
predmetmi sta vbu financujúceho s po l uúčast" preberajúceho ako aj vSetky neoprávnené
v)'da vky predmetnej stavby špecifikované v zmysle schváleného N FP a manuálu
OP.l:P.
Preberajúci zabezpečí v)'ber koncesionára na stavbu "Zásobovanie \'odou,
odkanal izovanie a čisten i e odpadov)'ch vôd regiónu Stredné Kysuce"", podra platného
zákona o ve rejnom obstarávani v dobe oznámenia o \'yhláscni verej nej sút"aže a
uzat vorí koncesnú zmluvu.
Prcberajuci vyhlasuje, že na s tavbe ..Zásobovanie vodou. odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd regiónu Stredne Kysuce":

a) 7..abezpeN. že vlastníkom budovaného ako aj vyb udovaného diela počas platnosti
koncesnej zmluvy bude neustále preberajuci.
b) zabezpt!či pripojenie minimalne 85 % obyvateľov aglomeraeie Krásno nad
Kysucou uvedenej v Programovom manuál i O PZP.
e) zabezpeči realizáciu a následnu kolaudáciu predmetnej stavby v zmysle platných
právnych predpisov a noriem platných v SR,
d) 7..abczpeti uzatvorenie zmlúv o zriadeni vecného bremena s dotknut ými vlastníkmi
pozcmkov a ich zavkladovanie na Sprave katastra v Cadci.
e) zabezpeči náklady na majetko-pravne vyspori<ldanic pozemkov dotknutých
predmetnou stavbou a uzatvorenie nájomn}'ch zmlúv na pozemky počas realizácie
prcrlmetnej stavby,
f) zabezpeči dovysporiadanie Ir.'al}'ch záberov pozemkov dotknut}'ch v}'stavbou
vrátane zavk ladovania na Sprave katastra,
g) zabezpeči uzatvorenie m'ljomnej zmluvy medzi koncesionárom a post upujucim na
cxistujuce objekty vodárcnskej infraštruktú ry dotknu tej stavbou, ktoré sú vo
vlastníctve postupujúceho na dobu 5 rokov od kolaudácie stavby .. Zásobovanie
vodou, odkanalizovanie a čis ten i e odpadových vôd rcgiónu Stredné Kysuce",
h) zabezpeči po uplynuti 5 rokov od kolaudácie stavby" Zásobovanie vodou.
odkanalizovanie a č i stenie odpadov}'ch vôd regiónu Strcdné Kysuce", prevod práv
a povinnosti vyplývajúcich z prevádzkovania vybudovaného diela z koncesionára
na postupujúceho na základe osobitnej zml uvy.

é lanok 6
zÁ VE REéNÉ UST ANOVEN IA
6,1
6.2

6.3
6.4

6.5

Tato zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. z IOho dva rovnopisy pre postupujúceho
a dva rovnopisy pre preberajúceho.
Meniť alebo doplňovať obsah tejto zm luvy je možné Icn formou písomn}'ch dodmkov,
ktoré budú platné. ak budu riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strá n.
Pre platnost' dodatkov k tejto zmluve o dielo sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
K návrhom doda tkov k tejto zmluve o dielo sa strany zaväzujú vyjadril' písomne, v
lehote 15 dní od doručenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istú dobu je t}'mto
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
Zml uvné strany vyhlasuj ú. že s obsahom zmluvy oboznámili plne mu porozum eli a na
znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisuj ú.

V Žiline 11.5.2011

V Krásne nad Kysucou

,

..... , ... .. ... .. ...... . .

Za prcbcraj úccho:

... " ... ", ... " ..... " .... , ........ ".
Ing. JozefOrapa
kona teľ

predstavenstva
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Prilohn Č.Č . 1.l.
ProjektO\'á
dokumentácia na
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SO Ol
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SO 01
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vooovod, kanal
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SO 05fJ
Kysuoou - "odo\'od
\'000"00
05/ 1 Krásno nad Kysucou
SO 0512
OS/2 Kr.isno
Krásno nad Kysuoou
Kysucou - rekonštrukcia vodného
voom' ho zdroja
SO 05/3 Krásno nad Kysucou
Kys ucou - kanalizácia
SO 05/4 Krásno nad Kysucou
rekon~trukci:! COV
Kysuco u - rekonštrukcia
ČOV
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SO 08 Radôstka - vodovod.
vodovod, kanalizácia
SO 08f1
08/1 Radôstka - vodovod
SO 08/2 Rudôstka
Radôstka - kunalizáci
kanalizáci a
Prc\'ádzkové sl',bory:
PS O
OlI Nová Bystricu
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PS0312
PS 04
/2 Zboro"
Zhorov nad Bystricou - kanalizácia
04/2
PS 05 Krásno nad Kysucou - vodovod.
vodo"od. "odnj
vodný zdroj,
zdroj. kanalizácia.
kanalizáci3. tav
ČOV

poznámka :
Poznámka:
SO 07 tudell
tadca Horelica - kanalizácia je \'v inej aglo01er.icif.
aglomerácií. z tohto di'hOOu
dôvodu IÚIO
táto čaSt'
ča::. " PD nic je
predmetom Icjlo
tejto zmlu\)
zm lu\'y IIa 1310
táto PD nebola odovzdaná prebcrajucemu.
preberajúcemu.

