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Číslo zmluvy: 316031201 
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

Stredoslovenskä vod:irens,ká 
prevádzkovci spoločnost. a.":i. 

uzavretá podľa zákona č.5 1 3/ 199 l Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona 
č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a vercj ný~_!\rnallzäcJäch v znetll nes~OI S lt:h pre-dpt;OV"j 

Čl. 1 Zmluvné s trany 

Dodávateľ: 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
Partizánska cesta 5, 974O1 Banská Bystrica 
Zapísaná v Obchodnom registri : Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S 
IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČDPH: SK2022 I 02236 

Zastúpená: Ing. Želmíra Obertová, vedúca Zákazníckeho centra Prievidza na základe Splnomocnenia č. 18/2009 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Tatra banka. a.s. 
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN: SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK77 ll000000002624 l07235, BIC: TATRSKBX 
IBAN: SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBA 
IBAN: SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX 

Odberateľ: 

Obchodné meno: Trenčiansky samos právny kraj 
Síd lo: K dolnej stanici 7282/20A, 9 1 1 O 1 Trenčí n 

Zapísaný (zriadený): 
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK 
I ČO: 36126624 DIČ: 202 161 3275 IČ DPH: ··-

Bankové spojen ie: Štátna pokladnica lBAN: SK5 l 8 l 800000007000504489 

Zákaznícky účet čís l o: 4000099884 
Adresa pre poštový styk: Trenčiansky samosprávny kraj , K dolnej stanici 7282/20A, 9 11 O 1 Trenčín 

Čl. 2 Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je: 
- Odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) do verejnej kanalizácie 

Čl. 3 Určenie odberného miesta a spôsob určenia množstva odvedenej odpadovej vody 

3. 1 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy pre odberné miesto: 

Adresa odberu: 
Kataster: 

Pravenec 353, Pravenec 
Pravenec 

Technické čís l o odberu: 30008-41060-0 
Názov odberu: 
Odpočtový cyklus: 

3.2 Účel: ostatné použitie 

Dielne 
štvrťročný 

3.3 Určenie množstva odvedených odpadových vôd: 
- Výpočtom 

č.LV: č.parc.: 

Evidenčné č ís lo odberu : 40006 

3.4 Odberateľ môže do verejnej kanalizácie vypúšťať odpadové vody v nasledovnom maximálnom množstve: 

max m3/rok max m3/deň l/s 
Priemyselné OV 
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3.5 Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzaných do verejnej kanal izácie: 

Plocha S Súčiniteľ Redukovaná plocha Sr 
Druh povrchu (m') odtoku 'II Sr= S. 'II 

A 
Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: 

820 0,90 738 m2 
(strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.} 

1 Čiastkové priepustné spevnené plochy: 
B (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy, o 0,40 O m2 

zatrávnené strechy.) 

c Dobre priepustné plochy pokryté vegeráciou: o 0,05 O m2 
(trávniky, záhrady a pod.} 

Súčet redukovaných plôch 2: Sr v m1 738 m2 

Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu platný v čase uzatvorenia zmluvy Hz v m/rok 0,6580 m/rok 

Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta 2: Sr. Hz (m3/rok) 

Poznámka: Ročný priemer d lhodobého zrážkového úhrnu bude menený v zmysle Vyhlášky č. 397/2003 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 

Čl.4 P latobné podmienky 

4.1 - Za odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) platí odberateľ stočné 

4.2 Cena stočného v čase uzatvorenia zmluvy a p latobné podmienky: 

stočné: 1,0983 €/m3 + DPH 

Odberateľ sa zaväzuje za plnenia poskytnuté dodávateľom v súlade s čl. 2 zmluvy zap l atiť dodávateľovi aktuálne platnú 
cenu stočného v čase plnenia za podmienok uvedených vo VOP. 

4.3 Spôsob a splatnosť p latenia faktúr: 

- Prevodný príkaz 

Splatnosť: 14 dní od dátumu odoslania vyúčtujúcej faktúry 

4.4 Spôsob a splatnosť v r átenia preplatku: 

- Prevodný príkaz na č. účtu SK518 l 800000007000504489 

Splatnosť: 14 dní od dátumu odoslania vyúčtujúcej faktúry 

Čl. 5 Záverečné ustanovenia 

5. l Odberateľ prehlasuje, že ku dňu podpísania zmluvy je povinnou osobou podľa zákona č. 2 11/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých záko nov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
slobode informácií") a súčasne prehlasuje, že je povinný túto zmluvu podľa Zákona o slobode informácií zverejniť. 

5.2 Odberateľ prehlasuje, že ku dňu podpísania zmluvy j e subjektom verejného práva v zmysle § 261 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení. 

5.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zm luvných strán a uzatvára sa na dobu neurčitú 
a nadobúda účinnosť dňom nas ledujúcim po dni jej zverejnenia. Odberateľ j e povinný dodávateľovi bezodkladne písomne 
oznámiť deň zverejnenia zmluvy. Dodávateľ zabezpečí dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. 

5.4 V prípade že odber vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou so súhlasom 
dodávateľa fakticky nastal pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy, odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu 
za poskytnuté plnenie na základe faktúry vystavenej dodávateľom . 

5.5 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán upravujú Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania 
odpadových vôd (ďalej len „VOP"), ktoré tvoria súčasť zmluvy. Dodávateľ j e oprávnený jednostranne meniť VOP. 
P latnosť VOP zaniká účinnosťou nových VOP. Dodávateľ upovedomí odberateľa o nových, resp. zmenených VOP pred 
ich úč innosťou prostredníctvom zverejnenia na inte rnetovej stránke www.stvps.sk . Odberateľ svojím podpisom 
potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP, ako aj správnosť ním poskytnutých údajov. 

5.6 Zmeny alebo doplnky zmluvy j e možné vykonať len písomnými dodatkami zmluvných strán, okrem zmien týkajúcich sa 
VOP a zmeny ceny, poštového styku a lebo bankového spojenia. 

5.7 Zmluva j e vyhotovená v 2 vyhotoveniach s určením po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. Zmluva je 
uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah vrátane Príloh k tej to Zmluve je urč itý a zrozumiteľný, zmluvné strany s obsahom 
zmluvy ajej príloh súhlasia a na dôkaz toho zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi . 
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Prílohy: Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd. 
Aktuálny doklad o vlastníctve nehnuteľností. 

Aktuálny výpis z obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je odberateľ zapísaný. Pri osobách, ktoré sa do 
obchodného alebo iného registra nezapisujú tvorí prílohu doklad o ich zriadení (zriaďovacia alebo iná listina) a 
doklad potvrdzujúci oprávnenie osoby uvedenej v zmluve podpísať zmluvu za odberateľa. 

Tl2i::.Oô "-Jé 2 7 JúN }_0]6 
V ········ · ················· ······:······dňa j .......... ~, __ V Prievidzi , dňa 13.06.2016 

L 
······················································) 
za dodávateľa (podpis, pečiatka) 

Ing. Želmíra Obertová 
vedúca Zákazníckeho centra Prievidza 

"J 1 1 x> r nev1dza 

Vystavil(a): Marta Barančiková kontaktné t.č . CALL CENTRUM: 0850 111 234 fax: +42 1 484 327 888 e-mail: cc@stvps.sk 
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Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S 

Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd 

Čl. I. 
úvodné ustanovenia 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP") upravujú 
vzájomné vzťahy dodávateľa a odberateľa pri dodávke pitnej vody 
z verejného vodovodu (ďalej len „VV") a odvádzaní odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou (ďalej len „VK"), ktorých prevádzkovateľom je 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s„ Banská 
Bystrica (ďalej len „StVPS, a.s. alebo „dodávate!'") 
a odberateľom/producentom je fyzická alebo právnická osoba (ďalej 
len „odberatel"'), ktorá má s dodávateľom uzatvorenú zmluvu 
o dodávke vody a/alebo odvádzaní odpadových vôd (ďalej len 
„zmluva"). 

2. Podpísaním zmluvy, ktorá sa na tieto VOP odvoláva, sa VOP stávajú 
pre zmluvné strany záväzné. 

Čl. II. 
Vymedzenie základných pojmov pre účely týchto 

obchodných podmienok 

1. Verejný vodovod je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej 
potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných 
odberateľov vodou, ktorých vlastníkom alebo prevádzkovateľom je 
dodávateľ. Za verejný vodovod, ani jeho súčasť sa nepovaf.zyú: 
a). vodovody, ktoré neslúžia ná hromadné zásobovanie obyvateľstva 

a iných odberateľov vodou, 
b) vodovody na samostatné zásobovanie jednotlivých objektov a 

zariadení vodou, ako aj zariadenia slúžiace na účely požiarnej 
ochrany, 

c) odberné zariadenia na vodárenských nádržiach a vodných tokoch, 
d) hydroforové stanice zásobujúce jednotlivé vyššie budovy a!ebo 

ich skupiny, alebo priemyselné stavby a poľnohospodárske stavby 
a hydroforové stanice, ktoré sú súčasťou viacúčelových zariadení, 

e) vodovodné prípojky, ak ďalej nie je ustanovené inak. 
2. Vodovodná prípojka je úsek potrubia spá.j ajúci rozvádzaciu vetvu 

verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti 
alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodnou prípojkou 
sa privádza voda z verejného vodovodu do objektu alebo 
nehnuteľnosti (stavby, pozemku), ktorá j e pripojená na VV. 
Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila vodovodnú 
prípojku na vlastné náklady, a to spôsobom určeným dodávateľom 
vody z VV alebo osoba, ktorá nadobudla objekt alebo nehnuteľnosť 
napojenú na VV vodovodnou prípojkou prevodom alebo prechodom 
vlastníctva k nehnuteľnosti alebo k objektu. 

3. Verejná kanalfr;áda j e prevádzkovo samostatný súbor objektov a 
zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie 
odpadových vôd umožňujúcich neškodný príj em, odvádzanie a 
spravidla aj čistenie odpadových vôd. 
Za verejnú kanalizáciu, ani jej súčasť sa nepovažujú: 
a) kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie 

odpadových vôd; 
b) samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých 

objektov a zariadení, 
c) dažďové vpusty a ich prípojky na VK; 
d) kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového 

odtoku z komunikácií a verej ných plôch, ak nie sú súčasťou 
stokovej siete delenej sústavy, záchytné priekopy; 

e) domové čistiarne odpadových vôd a žumpy; 
f) kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na 

nehnuteľnostiach pripojených na VK vybudované pre skupiny 
objektov, ktoré na odvádzanie odpadových vôd vyžadujú 
výstavbu vlastnej stokovej siete, pripadne vybudované pre 
jednotlivé nehnuteľnosti; 

g) kanalizačné prípojky, ak ďalej nie je ustanovené inak. 
4. Kaualizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú 

odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných 
kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do VK. 
Zaústenie j e súčasťou verejnej kanalizá.cie. Kanalizačnou prípoj kou sa 
odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je 
pripojená na verejnú kanalizáciu. 

S. Odberateľom vody (ďalej len „odberatel"? je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody z VV s 
dodávateľom vody z VV a ktorá odoberá vodu z VV na účely 
konečnej spotreby alebo j ej ďalšej dodávky konečnému 
spotrebiteľovi . Odberateľom pri dodávke vody z VV je vlastnfk 
(správca) objektu alebo nehnuteľnosti (stavby, pozemk1\) pripoj enej 
na VV, ak ďalej nie je výslovne dohodnuté inak. U budov (napr. 

zariadení budovy, sú odberateľom vlastníci bytov a nebytových 
priestorov zastúpení spoločenstvom vlastníkov bytov, prípadne správca 
bytového domu v zastúpení vlastníkov bytového domu. 

6. Producentom odpadových vôd (alebo ďalej len „odberatel"? je fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní 
odpadových vôd do VK s dodávateľom a ktorá vypúšťa odpadové vody 
do VK. Producentom pri vypúšťaní odpadových vôd do VKje vlastník 
(správca) objektu alebo nehnuteľnosti (stavby, pozemku), z ktorej sa 
odpadové vody do VK odvádzajú, ak nie je výslovne dohodnuté inak. U 
budov (napr. bytové domy), v kto1ých spoluvlastníkom budovy je 
vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ako priestorovo vymedzenej 
časti budovy a zároveň podielovým spoluvlastníkom spoločných častí a 
spoločných zariadení budovy, sú odberateľmi vlastníci bytov 
a nebytových priestorov zastúpení spoločenstvom vlastníkov bytov v 
dome, prípadne správca bytového domu v zastúpení vlastníkov bytového 
domu. 

7. Odberateľ fyzická osoba je v zmluve identifikovaný: titulom, menom, 
priezviskom, rodným číslom, adresou trvalého bydliska, prípadne aj 
poštovou doručovacou adresou, telefónnym čís lom, adresou 
elektronickej pošty, bankovým spojením. 

8. Fyzická osoba podnikateľ je v zmluve identifikovaný obchodným 
menom, miestom podnikania, IČO, DIČ a IČ DPH, údajom o registri v 
ktorom je ako podnikateľ zapísaný, titulom, menom, priezviskom, 
rodným číslom, adresou trvalého bydliska, prípadne poštovou 
doručovacou adresou, telefónnym číslom, adresou elektronickej pošty, 
bankovým spojením 

9. Právnická osoba je v zmluve identifikovaná obchodným menom, 
adresou sídla, IČO, DIČ a IČ DPH a údajom o registri, v ktorom je ako 
podnikateľ zapísaná, poštovou doručovacou adresou, prípadne 
telefónnym číslom, bankovým spojenún a e-mailovou adresou. 

10. Odberateľ - fyzická osoba podpisom zmluvy súhlasí so: 
a) spracovávaním citovaných osobných údajov pre účely uzavretia 

zmluvy a plnenia práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
vrátane ich následného spracovávania v informačnom systéme 
dodávateľa, ako i s tým súvisiacom poštovom a platobnom styku, 
ktorý je zmluvne zabezpečovaný tretími stranami; 

b) s uchovávaním osobných údajov počas trvania platnosti zmluvy až 
do doby uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv z uzavretej 
zmluvy a úplného vysporiadania všetkých pripadných právnych 
nárokov vzniknutých na základe tejto zmluvy. 

Osobné údaje z informačného systému môžu byť poskytnuté inej osobe, 
pripadne v cudzine len so súhlasom odberateľa, ak takýto súhlas zákon 
vyžaduje. 
Odberateľ podpisom zmluvy zároveň potvrdzuje, že pred začatim 
spracovávania jeho osobných údajov bol zo strany dodávateľa riadne 
poučený o svojich právach v zmysle § 28 zák. č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a k 
spracovávaniu jeho osobných údajov dal svoj súhlas v zmysle § 11 zák. 
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

11. Vodomerná šaclrta je súčasťou vodovodnej prípojky. Zriaďuje ju na 
pripájanej nehnuteľnosti odberateľ. Vodomerná šachta musí byt' 
vybudovaná a udržiavaná tak, aby bola chránená proti vniknutiu vody, 
plynov a nečistôt. Musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná. 
Ak to vyžaduje riadna a bezpečná prevádzka verejného vodovodu, môže 
dodávateľ požadovať od odberateľa zriadenie, prestavbu, prípadne 
zrušenie vodomernej šachy aj vtedy, ak sa neruší vodovodná pripojka. 

12. Revíz11a kanalizačná šac!zta je šachta určená na vstup do kanalizácie 
alebo do kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonávania 
potrebných prevádzkových úkonov. 

13. Meradlom (d'alej len vodomer) je meracie zariadenie umiestnené na 
vodovodnej prípojke, ktorým sa meria množstvo vody dodanej z 
verejného vodovodu alebo určuje množstvo vody odvedenej do verejnej 
kanalizácie (fakturačné meradlo). Vodomer umiestnený na vodovodnej 
prípojke je príslušenstvom VV. Súčasťou vodomeru nie je závitová 
prípojka (šroubenie ). 

14. Odpadové vody (ďalej len odpadové vody) sú komunálne, splaškové a 
priemyselné vody a vody z povrchového odtoku, ako aj všetky ostatné 
vody vtekajúce do VK. 

15. Voda z povrchovélzo odtoku (ďalej len zrážková voda) je voda z 
atmosferických zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a vteká do stokovej 
siete z terénu alebo z vonkajších častí budov. 

16. Vodné je odplata, ktorú platí odberateľ dodávateľovi za dodávku vody 
z VV vyjadrená v Eur. 

17. Stočné je odplata, ktorú platí odberateľ dodávateľovi za odvádzanie 
odpadových vôd VK vyjadrená. v Eur. 

18. Odpočet je zistenie číselného údaja na číselníku meradla, ktorým sa 
stanovuje celkové množstvo vody dodanej z VV a odpadovej vody 
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súčasne znamená obdobie vykonávania odpočtov . Odpočtové obdobie 
opakovaného plnenia je spravidla rovnaké ako fakturačné obdobie. 
Dodávateľ je oprávnený vykonať odpočet i v priebehu odpočtového 
cyklu najmä v prípade: zmeny určenia odpočtového cyklu, výmeny 
meradla, zmeny ceny, zmeny odberateľa, pri ukončení platnosti 
zmluvy, pri vykonaní kontrolného odpočtu, pri vyhlásení konkurzu 
a reštrukturalizácie na majetok odberateľa a pri obmedzení alebo 
prerušení dodávky vody z VV a odvádzania odpadových vôd VK. 

Čl. III. 
Všeobecné dodacie podmienky 

1. Dodávateľ nie je povinný splniť požiadavky odberateľa na čas dodávky 
vody, množstvo, tlak, odlišnú kvalitu vody, ktoré presahujú možnosti 
dodávateľa vody jestvujúcimi zariadeniami VV a VK. Ak to technické 
podmienky VV alebo VK umožňujú, splnenie týchto podmienok si 
zabezpečuje odberateľ na vlastné náklady a vlastnými zariadeniami, po 
predchádzajúcom písomnom odsúhlasení týchto podmienok 
dodávateľom. 

2. Nehnuteľnosť sa pripája na VV vodovodnou prípojkou a na VK 
kanalizačnou prípojkou. Na VV a VK sa môže pripojiť len 
nehnuteľnosť, ktorej vodovodná prípojka a kanalizačná prípojka, 
vnútorný vodovod a vnútorná kanalizácia zodpovedajú STN a splňajú 
technické podmienky určené dodávateľom týkajúce sa najmä, miesta a 
spôsobu pripojenia na verejný vodovod, vrátane technických 
podmienok na umiestnenie vodomeru alebo týkajúce sa spôsobu 
pripojenia na VK, vrátane technických podmienok umiestnenia 
revíznej kanalizačnej šachty a meradla na kanalizačnej prípojke. 

3. Na vykonanie úprav na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke a 
vnútornom vodovode a vnútornej kanalizácii, ktorými sa podstatne 
zmenia doterajšie podmienky odberu vody z VV alebo odvádzania 
odpadových vôd VK je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 
dodávateľa. 

4. Napojenie nehnuteľnosti na VV a VK, ako i odpojenie nehnuteľnosti z 
VV a VK môže vykonať len dodávateľ, alebo s jeho súhlasom a podľa 
jeho podmienok odberateľ. 

S. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi prístup k vodovodnej 
alebo kanalizačnej prípojke a k dôležitým zariadeniam vodovodnej a 
kanalizačnej siete (napr. požiarny hydrant, hlavný uzáver, vodomerná 
šachta, revízna šachta, meracie zariadenia). 

6. Zamestnanci poverení dodávateľom · sú oprávnení vstupovať na 
nehnuteľnosti pripojené na VV a VK v súvislosti s výkonom činností 

spojených s kontrolou a údržbou VV, VK, so zistením a odstránením 
havarijných a iných opráv na verejnom vodovode a verejnej 
kanalizácii, so zistenún stavu vodovodnej a kanalizačnej prípojky, 
vnútorného vodovodu a kanalizácie, zistenia stavu vodomeru/meradla, 
jeho opravy, údržby alebo výmeny, odpočtu vodomerov, kontrolným 
meraním množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd do VK, 
kontroly používania iného zdroja vody ako z VV v súvislosti 
s vypúšťaním odpadových vôd do VK, s kontrolou dodržiavania 
podmienok zmluvy odberateľom, s obmedzením alebo prerušením 
dodávh7 vody z VV a s odvádzaním odpadových vôd VK a 
s obnovenún dodávky vody a odvádzania odpadových vôd VK. 
Ak j e podľa všeobecne záväzných právnych predpisov potrebné k 
vstupu na nehnuteľnosť osobitné povolenie, je poverený zamestnanec 
dodávateľa povinný sa takýmto povolením pri vstupe do nehnuteľnosti 
preukázať. 

Čl.IV. 
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd 

AJ Dodávka vody 
1. Vodu z VY môže odberateľ odoberať len na základe písomne 

uzavretej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a len na 
účely dohodnuté v zmluve. 

2. Odberateľ je povinný bezodkladne nahlásiť dodávateľovi existenciu 
iného vodného zdroja ako VV, z ktorého sú odvádzané odpadové vody 
VK. 

3. Prepojenie vlastného zdroja vody odberateľa alebo iného zdroja vody 
s vodovodnou prípojkou pripojenou na VV alebo s verejným 
vodovodom je zakázané. 

4. Dodávka vody z VY je splnená vtokom vody z VV do vodovodnej 
prípojky, ak sa dodávateľ s odberateľom v zmluve nedohodnú inak. 

S. Meranie množstYa vody dodanej VV zabezpečuje dodávateľ svojim 
vodomerom, ktorý spÍňa požiadavky podľa osobitných predpisov. 
Ak nie je množstvo vody merané, určí sa množstvo vody dodanej 
smernými číslami spotreby podľa vyhl. č . 397/2003 Z .z. Takto určené 
množstvo dodanej vody je podkladom na vyúčtovanie vodného. 
Ak po dobu platnosti zmluvy bude zmenený všeobecne záväzný 
právny predpis upravu.iúci smerné čísla spotreby .ie dodávateľ 

6. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov vodomern alebo zistí 
poruchu na vodomere, má právo požiadať dodávateľa o jeho preskúšanie. 
Dodávateľ je povinný do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti 
zabezpečiť úradné preskúšanie vodomeru podľa osobitného predpisu. 
Výsledok preskúšania dodávateľ neodkladne odberateľovi písomne 
oznámi. 

7. Ak sa pri skúške vodomeru vyžiadanej odberateľom zistí, že: 
a) vodomer nesplňa požiadavky stanovené osobitným predpisom, 

alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa 
osobitný predpis, uhradí ten, komu bola odchýlka na prospech, 
druhej strane fmančný rozdiel, a to odo dňa posledného odpočtu 
vodomeru uskutočneného pred podaním žiadosti; v tomto 
prípade náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu vodomeru 
hradí dodávateľ; 

b) vodomer splňa požiadavky stanovené osobitným predpisom, alebo 
jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa 
osobitný predpis, uhradí náklady spojené s preskúšaním vodomeru 
odberateľ . 

8. Ak nemožno presne zistiť množstvo vody dodanej za čas poruchy 
vodomeru, vypočíta sa množstvo odberu vody za príslušné obdobie alebo 
jeho časť podľa podmienok uvedených v bode 9. 

9. Na účely výpočtu množstva dodanej vody za čas poruchy vodomeru sa 
rozumie: 
a) čas poruchy vodomeru, počet dní, ktoré uplynú odo dňa posledného 

odpočtu vodomeru uskutočneného pred podaním žiadostí; 
b) porovnateľným obdobím minulého roka obdobie, v ktorom sa 

množstvo dodanej vody z verejného vodovodu spoplatňovalo z 
dvoch alebo viac po sebe nasledujúcich odpočtov z vodomeru 
vykonaných v rovnakom kalendárnom období v minnlom roku; 

c) nasledujúcim porovnateľným obdobím obdobie, ktoré začína dňom 
odstránenia poruchy na príslušenstve (spojovacích častí) vodomeru 
alebo odo dňa jeho výmeny a následného prvého odpočtu 

z vodomeru. 
10. Žiadosť o preskúšanie vodomeru nezbavuje odberateľa povinnosti 

zaplatiť dodávateľovi v určenej lehote vodné a stočné. 
11. Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie vodomeru spôsobené 

nedostatočnou ochranou vodomeru odberateľom alebo zásahom 
odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie vodomeru, náhradu škody a 
náklady spojené s výmenou alebo opravou vodomeru hradí odberateľ. 
Právo dodávateľa na zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. Nedostatočnou 
ochranou meradla odberateľom sa rozumie aj spôsobenie mechanického 
poškodenia neznámou osobou, mrazom, odcudzenie neznámou osobou, 
porušenie alebo odstránenie overovacej značky - plomby. 

12. Dodávateľ nezodpovedá odberateľovi za škody a ušlý zisk vzniknuté pri 
obmedzení alebo prerušení dodávky vody z dôvodu mimoriadnej 
udalosti, pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre 
ktorý j e dodávateľ oprávnený dodávku vody obmedziť alebo prerušiť 
podľa § 32 zákona č. 44212002 Z. z. a týchto VOP. 

B I Odvádzanie odpadovej vody 
1. Vypúšťať odpadové vody do VK môže producent Jen na základe písomne 

uzavretej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd VK. 
2. Odvádzanie odpadových vôd do VK je splnené vtokom odpadových 

vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do VK. 
3. Meranie množstva vody odvedenej do VK zabezpečuje producent 

svojim meradlom (ďalej len „meradlo'} ak to ustanovuje prevádzkový 
poriadok VK alebo je to dohodnuté v zmluve. Producent j e povinný 
zabezpečovať opravy a údržbu meradla na svoj e náklady. 

4. Ak sa dodávateľ s producentom nedohodne v zmluve inak a ak nie je 
množstvo vypúšťaných vôd merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý 
odoberá vodu z VY, vypúšťa do VK také množstvo vody, ktoré podľa 
zistenia odobral z VV, s pripočítaním množstva vody získanej z iných 
vodných zdrojov. Takto zistené množstvo odpadových vôd je podkladom 
na vyúčtovanie stočného. 

5. Ak nie je množstvo vody z povrchového odtoku odvádzané do VK 
priamo kanalizačnou prípojkou alebo cez uličnú vpusť merané, vypočíta 
sa toto množstvo podľa vyhl. č . 397/2003 Z.z„ 
Ak po dobu platnosti zmluvy bude zmenený všeobecne záväzný právny 
predpis upravujúci spôsob výpočtu množstva vody z povrchového 
odtoku, je dodávateľ oprávnený účtovať producentovi množstvo vody 
odvedenej podľa takto zmeneného všeobecne záväzného právneho 
predpisu. 

6. Ak vypúšťa producent do VK odpadovú vodu z iných vodných zdrojov 
ako z VV a ak nie je možné zistiť množstvo vypúšťaných odpadových 
vôd meraním, určí sa množstvo podľa ust. § 5 vyhl. č. 397/2003 Z.z„ 

7. Ak sa určttje množstvo vypúšťanej odpadovej vody meradlom, musí 
takéto meradlo spÍňať požiadavky určené osobitným predpisom. 

8. Ak má dodávateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo z istí 
pomchu na meradle, má právo požiadať producenta o jeho preskúšanie. 
Producent je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť 
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a) meradlo nesp[ňa požiadavky stanovené osobitnými predpismi, 
alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako 
pripúšťa osobitný predpis, uhradí ten, komu bola odchýlka na 
prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to odo dňa posledného 
odpočru meradla uskutočneného pred podaním žiadosti; v tomto 
prípade náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla 
hradí producent; 

b) meradlo spÍňa požiadavky stanovené osobitným predpisom, alebo 
jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa 
osobitný predp is, uhradí náklady spojené s preskúšaním meradla 
dodávateľ. 

10. Ak nemožno presne zistiť množstvo vypúšťaných odpadových vôd za 
čas poruchy meradla, vypočíta sa množstvo vypúšťaných odpadových 
vôd za príslušné obdobie alebo jeho časť podľa množstva vypúšťaných 
odpadových vôd v porovnateľnom období minulého roku . Ak ide o 
nové vypúšťanie alebo o zmenu vo vypúšťaní odpadových vôd, určí sa 
množstvo vypúšťanej odpadovej vody podľa údajov zistených v 
nasledujúcom porovnateľnom období, alebo spôsobom dohodnutým 
zmluvnými stranami. 

11. Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobené 
nedostatočnou ochranou meradla producentom alebo zásahom 
producenta, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a 
náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla znáša producent. 

12. Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje producenta povinnosti 
zaplatiť dodávateľovi v určenej lehote stočné. 

13. Dodávateľ nezodpovedá producentovi za škody a ušlý zisk vzniknuté 
pri obmedzení alebo prerušení odvádzania odpadových vôd zdôvodu 
mimoriadnej udalosti, pri prerušeni dodávky elektrickej energie alebo z 
dôvodu, pre ktorý je dodávateľ oprávnený odvádzanie odpadových vôd 
obmedziť alebo prerušiť podľa § 32 zákona č. 44212002 Z. z. a týchto 
VOP. 

14. Do VK môže producent vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody 
s mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúcim prevádzkovému 
poriadku VK., ak sa dodávateľ s producentom v zmluve nedohodnú 
inak. 

15. Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia 
podl'a prevádzkového poriadku VK sa môžu vypúšťať do VK až po ich 
predčistení u producenta na mieru zodpovedajúcu prevádzkovému 
poriadku VK alebo rozhodnutiu príslušného správneho orgánu. 

Cl Spoločné ustanovenia 
1. Dodávateľ je povinný vytvárať predpoklady k bezporuchovej dodávke 

vody a bezporuchovému odvádzaniu odpadových 'vôd. Ak dôjde k 
poruche na zariadení VV alebo VK je dodávateľ povinný zabezpečiť 
vykonanie opravy bez zbytočného odkladu. 

2. Odberateľ je povi!Ulý udržiavať vodovodnú a kanalizačnú prípojku, 
vnútorný vodovod a vnútornú kanalizáciu a ostatné zariadenia slúžiace 
na privádzanie dodávanej vody alebo na odvádzanie odpadových vôd, 
pripadne na meranie odvádzaných odpadových vôd, v stave 
zodpovedajúcom požiadavkám príslušných technických noriem. Ak 
dôjde k poruche na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke, vnútornom 
vodovode alebo vnútornej kanalizácii, je odberateľ povinný zabezpečiť 
na vlastné náklady vykonanie opravy bez zbytočného odkladu. 

3. Ak dôjde k zaneseniu verejnej kanalizácie prevádzkou kanalizačnej 

prípojky alebo vnútornej kanalizácie, ktoré bráni odtoku odpadových 
vôd, odstráni poruchu dodávateľ na náklady odberateľa . 

Čl. v. 
Dodacie podmienb.-y 

1. Odberateľ môže odoberať v odu v množstve dohodnutom v zmluve, ale 
ak nie je výška odberu d ohodnutá v zmluve, tak podľa skutočnej 
spotreby. Ak nie je zmluvnými stranami v zmluve dohodnuté inak 
platí, že dodávka vody má akosť pitnej vody. 

2. Vodomer je majetkom dodávateľa, ktorý vykonáva jeho osadenie 
(montáž), údržbu a môže ho kedykoľvek na svoj e náklady vymeniť. 
Odberateľ si môže na svoje náklady osadiť na vnútornom vodovode 
vlastný podružný vodomer, osadenie tohto vodomeru odberateľ 
dodávateľovi oznámi. Podružný vodomer nie j e fakturačným 

meradlom. Ak osadí podružný vodomer u odberateľa dodávateľ, je 
tento vodomer majetkom dodávateľa, ktorý dodávateľ môže 
kedykoľvek vymeniť, alebo na svoje náklady odobrať. 

3. Odberateľ môže vypúšťať do VK odpadové vody a vody 
z povrchového odtoku v množstve a akosti dohodnutej v zmluve. 

4. Ak v zmluve nie je akosť a množstvo vypúšťaných odpadových vôd 
odberateľovi určené, je odberateľ oprávnený do VK vypúšťať 
odpadové vody podľa skutočnej potreby, ak nie je obmedzený výškou 
povoleného množstva pri dodržaní medznej hodnoty ich znečisten ia 
určenej kanalizačným poriadkom, alebo povolením 
vodohospodárskeho orgánu. 

6. Odberateľ zodpovedá za to, že do VK sú vypúšťané odpadové vody 
v množstve a v akosti dohodnutej v zmluve a v súlade s dohodnutými 
podmienkami. 

7. Odberateľ nesmie bez súhlasu dodávateľa využívať dodanú vodu z VV na 
iný než dohodnutý účel a ani odovzdávať vodu ďalšiemu odberateľovi. 

8. Odberateľ nesmie bez súhlasu dodávateľa odvádzať do VK. odpadové 
vody od ďalšieho odberateľa. 

9. Kontrolu kvality vypúšťaných odpadových vôd do VK. vykonáva 
dodávateľ. Odberateľ má právo zúčastniť sa vykonávanej kontroly. Ak 
odberateľ svoje právo nevyužije, alebo sa odmietne kontroly zúčastniť, je 
dodávateľ oprávnený vykonať odber vzorky bez účasti odberateľa. Na 
prípadné námietky odberateľa z titulu neúčasti pri odbere vzorky sa 
neprihliada a má sa za to, že kontrola kvality vypúšťaných odpadových 
vôd do VK bola vykonaná dohodnutým spôsobom. 

10. Ak výsledok kontroly preukáže prekročenie dohodnutých hodnôt 
znečistenia vypúšťaných odpadových vôd do VK, náklady spojené 
s vykonaním kontroly podľa aktuálneho ce1U1ika dodávateľa zaplati 
odberateľ na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Lehota splatnosti 
faktúry je 14 dní, počítané od jej odoslania, ak v zmluve nie je dohodnuté 
inak. 

11. Odberateľ je ďalej povinný: 
a) dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku VV 

alebo v prevádzkovom poriadku VK., podmienky dohodnuté v 
zmluve a uvedené v týchto VOP; 

b) bezodkladne oznámiť dodávateľovi návrhy zmien v nún 
vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny 
v zásobovaní vodou alebo v odvádzanl a čisten í odpadových vôd; 

c) bezodkladne oznámiť dodávateľovi poruchu na vodovodnej alebo 
kanalizačnej prípojke, vrátane pomchy na vodomere - meradle; 

d) dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu vodomeru, k jeho 
odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na vodomere 
resp. meradle; 

e) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na 
vodomere resp. meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia 
proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené; 

f) bezodkladne oznámiť dodávateľovi nové údaje súvisiace s 
odberom vody z VV alebo s odvádzanún odpadových vôd do VK; 

g) bezodkladne oznámiť dodávateľovi zmenu vlastníckeho práva 
k stavbe alebo pozemku pripojenému oa VV alebo VK. 

Čl. VI. 
Obmedzenie a prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu 

a odvá dzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

1. Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku vody a/alebo 
odvádzanie odpadových vôd v pripadoch určených ustanovenún § 32 z. č. 
44212002 Z. z. a Čl. Vll. bodom 1. a 2. VOP. 

2. Obmedzenie, alebo prerušenie dodávky vody a odvádzania odpadových 
vôd sa uskutoční prerušenún dodávky vody z VV alebo odvádzania 
odpadových vôd do VK pre všetky odberné miesta odberateľa, alebo len 
niektoré zariadenia alebo redukovaním množstva vody dodávanej z VV 
alebo odvádzanej odpadovej vody VK. 

3. Ak odberateľ vypúšťa do VK odpadovú vodu odoberanú i z iných 
vodných zdrojov ako z VV je povinný oa výzvu dodávateľa vykonať 
potrebné opatrenia k tomu, aby sa zamedzilo odvádzaniu takýchto vôd do 
VK.. Ak tak odberateľ neurobí, je dodávateľ oprávnený technickými 
opatreniami preruš iť dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd i 
zásahom do zariadení odberateľa, pričom takýto zásah sa nebude 
považovať za neoprávnený zásab do vlastníctva odberateľa. 

4. Dodávka vody z VV a odvádzanie odpadových vôd VK budú obnovené 
bezodkladne po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo prerušenia 
dodávky a odvádzania odpadových vôd na základe predloženej 
požiadavky odberateľa. Ak dôvodom prerušenia, alebo obmedzenia 
dodávky vody a odvádzania odpadových vôd bolo len omeškanie 
odberateľa s platenún vodného a stočného, bude dodávka vody a 
odvádzanie odpadových vôd obnovené až po uhradení všetkých 
zročných pohľadávok podľa platných štandardov kvality dodávky vody 
a odvádzania odpadových vôd, ak sa dodávateľ s odberateľom nedohodne 
inak. 

5. P rávo dodávateľa na náhradu škody, zmluvnú pokutu a náklady spojené 
s prerušením a obnovenún dodávky vody a odvádzaním odpadových vôd 
nie sú dotknuté. 

ČI. VII. 
Neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené 

vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kana lizácie 

1. Za neoprávnený odber vody z VV pre účely týchto VOP považuje: 
a) zistenie ďalšieho odberu vody neuvedeného v zn1luve, alebo 

zistenie odberu vody z VV v oríoade. že odberateľ má uzavretú 
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c) odber vody pred vodomerom, odber po odstránení vodomeru, 
odber s používaním vodomeru, ktorý v dôsledku neoprávneného 
zásahu do vodomeru odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva 
odber menší, ako je skutočný, odber s používaním vodomeru, na 
ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii, 
alebo vodomeru, na ktorom bola poškodená overovacia značka -
plomba; 

d) odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne; 
e) odber vody prenechaný bez súhlasu dodávateľa ďalšiemu 

odberateľovi vody; 
f) svojvoľné obnovenie dodávky vody z VV po predchádzajúcom 

prerušení dodávky vody dodávateľom. 
Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do VK sa pre účely 
týchto VOP považuje: 
a) zistcn.ie vypúšťania odpadových vôd ďalšou kanalizačnou 

prípojkou neuvedenou v zmluve, alebo zistenie vypúšťania 
odpadových vôd v prípade, že odberateľ má uzavretú zmluvu len 
na dodávku vody; 

b) vypúšťan ie bez meradla ak bolo dohodnuté, vypúšťan ie pred 
meradlom, vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku 
zásahu množstvo nezaznamenáva alebo zaznamenáva menšie 
množstvo, ako je skutočné alebo meradla, ktoré nezodpovedá 
prislušným metrologickým predpisom, vypúšťanie s používaním 
meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej 
manipulácii - plomba; 

c) vypúšťanie látok ktorých odvádzanie do VKje zakázané; 
d) odvádzan ie odpadových vôd iného producenta bez súhlasu 

dodávateľa. 

Za neoprávnený odber vody z VV podľa bodu 1 a), c) f), a vypúšťanie 
odpadových vôd do VK podľa bodu 2 a), b ), c ), d) je odberateľ povinný 
zaplatiť dodávateľovi škodu rovnajúcu sa najmenej výške vodného a 
stočného za množstvo vody neoprávnene odobraté a neoprávnene 
vypustené do VK a nákladom dodávateľa spojených so zistením 
neoprávneného odberu vody z VV a neoprávneného vypúšťania 
odpadových vôd do VK a nákladom spojených s likvidáciou následkov 
vypustenia látok zakázaných vypúšťať do VK, podľa aktuálneho 
cenníka platného u dodávateľa. 

Množstvo vody neoprávnene odobratej z VV alebo množstvo 
odpadovej vody neoprávnene vypustenej do VK sa vypočíta v súlade 
so zákonom č. 44212002 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhl. č . 
397/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a týchto VOP. 
Právo dodávateľa na prerušenie a lebo obmedzenie dodávky vody z W 
a odvádzania odpadových vôd VK a zaplatenie zmluvnej pokuty tým 
nieje dotknuté. 

Čl. VITI. 
Odstúpenie od zmluvy 

Za podstatné porušenie zmluvy, s právom dodávateľa od zmluvy 
odstúpiť sa považuj e porušenie povinnosti odberateľa podľa § 27 ods. 
7., § 32 ods .. ! písm. g), h), i), j), k), 1), m), n) z. č. 44212002 Z. z. a 
podľa čl. VTI. ods.! a 2 týchto VOP. 
Odstúpenie od zmluvy dodávateľ odberateľovi písomne oznámi. 
Zmluva v tomto prípade zaniká bez ďalš ieho doručením oznámenia 
odberateľovi o odstúpení od zmluvy. 
Ak dodávateľ nevyužije právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu 
je oprávnený od zmluvy odstúpiť ako pri nepodstatnom porušení 
zmluvy. 
Pri ostatných porušeniach zákonných a zmluvne dohodnutých 
podmienok je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak odberateľ 
ani v dodatočne určenej lehote na splnenie povinnosti, alebo 
ukončenie činnosti, ktorá je v rozpore so zmluvou, zmluvnú povinnosť 
nesplní alebo činnosť neukončí. 
V oznámení o určení dodatočnej lehoty dodávateľ upozorní odberateľa 
na odstúpenie od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy má dodávateľ v 
týchto prípadoch bez ďalšieho márnym uplynutím takto dodatočne 
určenej lehoty. 
Odberateľ je povinný po obdržaní oznámenia dodávateľa o odstúpení 
od zmluvy urobiť opatrenia na zamedzenie odberu vody z W a 
prítoku odpadových vôd do VK a umožniť dodávateľovi odobratie 
meracieho zariadenia. 
Ak túto povinnosť odberateľ nespln í, dodávateľ zabráni vypúšťaniu 
odpadových vôd do VK prerušen ím dodávky vody z VV. 
Ak odberateľ vypúšťa do VK odpadovú vodu odoberanú i z iných 
zdrojov ako z VV je povinný vykonať potrebné opatrenia k tomu, aby 
sa zamedzilo odvádzan iu takýchto vôd do VK. 
Ak tak odberateľ neurobí je dodávateľ oprávnený technickými 
opatreniami prerušiť dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd i 
zásahom do zariadení odberateľa, pričom takýto zásah sa nebude 
považovať za neoprávnený zásah do vlastníctva odberateľa, pričom 

4. Obnovenie dodávky vody a odvádzania odpadových vôd VK bude 
možné len na základe uzavretia novej zmluvy s tým, že odberateľ znáša 
náklady prerušenia a obnovenie dodávky vody a odvádzania odpadových 
vôd určené podľa aktuálneho cenníka platného u dodávateľa. 

5. Odberateľ môže odstúpiť od zmluvy z dôvodu zmeny ceny za dodávku 
vody a/alebo zmeny ceny za odvedenie odpadových vôd alebo z dôvodu 
zmeny VOP v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, ak sa 
s dodávateľom nedohodne inak. Zmluva v tomto prípade zaniká bez 
ďalš ieho doručením oznámenia dodávateľovi o odstúpení od zmluvy. 
Odberateľ je povinný po odoslaní oznámenia dodávateľovi o odstúpení 
od zm luvy urobiť bezodkladne opatrenia v zmysle bodu 3. tohto článku 
zmluvy. Ak tak odberateľ neurobí, dodávateľ je oprávnený postupovať 
v súlade s bodom 3. tohto článku VOP. 

Čl. IX. 
Zmluvné pok uty 

1. Za porušenie povinností odberateľa podľa § 32 ods.! písm. g), h), i), k) 
z. č. 442!2002 Z. z. a podľa čl. VIT. bod l písm. b), d), e) týchto VOP, 
má dodávateľ právo požadovať od odberateľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 166,- Eur za každý prípad a zistené porušenie zvlášť. 

2. Za porušenie povinnosti podľa § 27 ods. 7., § 32 ods. 1. písm. j), 1) z. č. 
442!2002 Z. z. a podľa čl. VII. bod 1 písm. a), c), f) a bod 2 písm_ a), 
b), c), d) týchto VOP má dodávateľ právo požadovať od odberateľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 332,- Eur za každý zistený pripad 
porušenia a znečisťujúcu látku zvlášť. 

3. Ak odberateľ vypustí do VK odpadové vody vo vyššej koncentračnej, 
alebo vo vyššej bilančnej hodnote znečistenia, než bolo dohodnuté 
v zmluve, zaplatí odberateľ dodávateľovi zmluvnú pokutu dohodnutú 
v zmluve. 

4. Podkladom pre zap latenie zmluvnej pokuty je vyúčtovanie pokuty 
vykonané dodávateľom. Odberateľ je povinný vyúčtovanú pokutu 
zaplatiť do 14 dn í od j ej odoslania. 

5. Za omeškanie s úhradou peňažných záväzkov je dodávateľ oprávnený 
od odberateľa požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 
určenej podľa prislušných právnych predpisov. 

6. Zapla tením pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknuté právo 
dodávateľa na náhradu škody. 

Čl. X. 
Zodpovednosť za vady plnenia, reklamácie 

1. Zodpovednosť dodávateľa za vady plnenia vody dodanej z VV a 
odpadovej vody odvedenej VK sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, vyhl. č. 276!2012 Z. z. 
v znení neskorších predpisov a platným reklamačným poriadkom 
dodávateľa. 

2. Za vadu dodávky vody a odvádzania odpadových vôd sa nepovažuje 
prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody a prerušen ie alebo 
obmedzenie odvádzania odpadových vôd v zmysle čl. VII. týchto VOP. 

3. Reklamáciu môže odberateľ uplatňovať: 

a) p ísomne na adrese pracoviska zákazníckcho centra uvedeného 
v zmluve, a lebo na adrese uvedenej na faktúre; 

b) osobne ua adrese sídla dodávateľa resp. príslušného zákazníckeho 
centra v pracovnej dobe; 

c) elektronicky ( cc@stvplli) alebo prostredníctvom zákazníckeho 
účtu; 

d) telefonicky na čísle te lefónu stálej telefónnej služby, a to len v 
prípade reklamácie kvality a tlaku dodanej vody alebo podmienok 
odvedenej odpadovej vody, kedy môže byť spôsobená škoda na 
majetku alebo ohrozené zdravie osôb. Takúto reklamáciu je možné 
uplatňovať 24 hodín denne. 

4. Reklamácia musí obsahovať: 
meno a priezvisko odberateľa; 
adresu objektu alebo nehnuteľnosti (odberné miesto), ktorá je 
vodovodnou prípojkou pripojená na VV alebo kanalii:ačnou 

prípojkou na VK; 
adresu odberateľa, ak nie j e rovnaká ako adresa odberného miesta; 
predmet reklamácie (napr. faktúra č„ .. , odobraté množstvo, 
poškodený vodomer - meradlo) alebo popis vady. 

S. Vadu akosti dodanej vody je odberateľ povinný písomne reklamovať u 
dodávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od j ej 
zistenia, inak jeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú. 

6. Ak odberateľ mieni použiť odoberané vzorky vody ako dôkaz k 
reklamácii, odoberie vzorky za účasti zástupcu dodávateľa. Ak sa 
zástupca dodávateľa k odberu vzorky nemohol dostaviť, alebo sa na 
výzvu odberateľa k odberu nedostaví, vykoná odberateľ vzorky za účasti 
nestrannej osoby. Jednu vzorku z každého odberu je odberateľ povinný 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín odovzdať 
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vykonaným rozborom nezistí zhoršená kvality vody, náklady spojené 
s rozborom znáša odberateľ. 

7. Vady množstva dodanej vody z VV alebo rrmožstva vody odvedenej do 
VK j e odberateľ povinný reklamovať u dodávateľa bezodkladne, 
najneskôr však v lehote splatnosti faktúry, ktorej sa reklamácia týka, 
inakjeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú. 

8. V prípade poruchy na vodovodnej prípojke za vodomerom resp. 
vnútorných rozvodoch vody, odberateľ musí túto skutočnosť nahlásiť 

v čase trvania poruchy na dispečing alebo na call centrum dodávateľa, 
ktorý si túto skutočnosť preverí. Ak odberateľ z tohto titulu reklamuje 
množstvo odpadových vôd odvádzaných do VK v čase po odstránení 
poruchy, pričom poruchu neodstraňoval dodávateľ, resp. dodávateľ 
nebol k tejto poruche prizvaný, odberateľovi nevzniká právo na úpravu 
stočného. 

9. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady: 
a) V prípade oprávnenej a opodstatnenej reklamácie na vyúčtované 

množstvo dodanej pitnej vody alebo na množstvo odvedenej 
odpadovej vody alebo účtovanej ceny, vystaví dodávateľ opravnú 
faktúru, a v prípade už zrealizovanej úhrady zo strany 
odberateľa, vráti odberateľovi príslušnú finančnú čiastku bez 
zbytočného odklad u, najneskôr však do 30 dní od dátumu 
doručenia reklamácie. 

b) V ostatných prípadoch je dodávateľ povinný bez zbytočného 
odkladu na vlas1né náklady oprávnenú reklamáciu vyriešiť, a to 
odstránením závadného stavu. 

Čl. XI. 
Fakturovanie a platenie 

1. Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd sa fakturuje za cenu 
stanovenú rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

2. Pri zmene ceny vodného a stočného postupuje dodávateľ v súlade 
s predpismi platnými pre reguláciu cien. 

3. Oznamovanie zmeny ceny vodného a stočného dodávateľ vykonáva 
prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, prípadne 
iným vhodným spôsobom a to pred ich účirmosťou . 

4. Informácie o aktuálnej cene vodného a stočného zároveň poskytuje 
dodávateľ prostredníctvom svojich zákazníckych centier a na svoj ej 
internetovej stránke (www.stvps.sk). 

S. Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd sa realizuje v zmysle 
platného zákona o dani z pridanej hodnoty ako opakované dodanie 
tovaru a služby. 

6. Odberateľ platí v priebehu roka za opakované dodávky vody 
a odvádzanie odpadových vôd preddavkové platby určené 
dodávateľom. 

7. Výšku preddavkových platieb určí dodávateľ podľa priemerného 
množstva vody dodanej a priemerného množstva vody odvedenej (aj 
zrážkové vody) na základe fakturácie za predchádzaj úce obdobie. 

8. Dodávateľ má právo zmeniť výšku preddavkových platieb pri zmene 
množstva vody dodanej a nmožstva vody odvedenej oproti 
predchádzajúcemu obdobiu, ako aj pri zmene ich cien . 

9. Ak nie j e možné výšku preddavkových platieb stanoviť podľa bodu 
7, určí dodávateľ platbu podľa predpokladaného množstva dodávky 
vody a predpokladaného množstva vody odvedenej, podľa platnej 
ceny v čase stanovenia preddavkovej platby. 

1 O. Na určenie množstva odobratej a/alebo vypustenej vody 
prostredníctvom smerných čísi el spotreby vody odberateľ predkladá 
na uzavretie zmluvy o dodávke vody a/alebo odvádzaní odpadových 
vôd relevantné infomiácie potrebné na tento výpočet a to mumä 
potvrdenie mestského alebo obecného úradu o počte osôb 
prihlásených k pobytu v byte resp. v dome. 

11. Určenie množstva vody odobratej a/alebo vypustenej vody 
prostredníctvom smerných čísel spotreby vody sa aktualizuje, ak sa 
zmení spôsob tohto určovania alebo sa zmenia údaje poskytnuté 
odberateľom, ktoré sú potrebné na ich určenie, a to odo dňa 
oznámenia týchto zmien odberateľom dodávateľovi. Oznámenie j e 
dodávateľ oprávnený preskúmať a pri následnej fakturácii vychádzať 
z výsledkov vlastného preskúmania. 

12. Pri zmene odberateľa, alebo pri skončení odberu vody, alebo 
vypúšťania odpadových vôd do VK je odberateľ povinný označil' 
nového odberateľa a umožniť dodávateľovi vykonať odpočet. Ak 
odberateľ túto poviru1osť nesplní, je povinný platiť dodávateľovi 

vodné a stočné až do uzavretia zmluvy s novým odberateľom. Tým 
nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody. 

13. Odberateľ súhlasí s fakt11rovaním vodného a stočného vo výške 
priemerného množstva vody dodanej a vody odvedenej za 
predchádzajúce obdobie v prípade nepristupnosti meracích zariadení, 
maximálne však dve po sebe idúce fakturačné obdobia. Ak ide o nový 
odber, j e dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi množstvo 

14. Vyúčtovanie množstva vody dodanej a vody odvedenej vykonáva 
dodávateľ na základe odpočtov fakturačných vodomerov - meradiel 
alebo podľa vyhl. č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 
v jednotlivých fakturačných cykloch, minimálne raz ročne. 

15. Dodávateľ vystavuje faktúru za každé odberné miesto odberateľa. Ak 
má odberateľ viac odberných miest , môže dodávateľ vystaviť faktú ru 
na každé odberné miesto osobitne, alebo za všetky odberné miesta 
v j ednej zbernej faktúre. 

16. Vyúčtujúca faktúra je vyhotovená na základe skutočnej spotreby alebo 
z kvalifikovaného odhadu v prípade, že dodávateľ nemohol uskutočniť 
riadny odpočet. Rozdiel medzi uhradenými preddavkovými platbami 
za opakované dodanie vody a/alebo odvedenie odpadových vôd a 
vyfakturovanou spotrebou bude vyrovnaný vo vyúčtujúcej faktúre. 
Prípadný nedoplatok uhradí odberateľ v termíne splatnosti faktúry. 
Lehota splatnosti preddavkových platieb za opakované plnenie je 
stanovená v zmluve. Lehota splatnosti vyúčtujúcej faktúry je 14 dní, 
počítaná od jej odoslania, ak nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak. 
Záväzok odberateľa sa považuje za riadne a včas splnený, iba ak 
odberateľ v platobnom styku uvedie variabilný symbol a číslo 
bankového účtu z príslušného dokladu (vyúčtujúca faktúra a pod.); 
nakoľko ide o údaje nevyhnutné pre správnu identifikáciu platby 
dodávateľom. 

17. Ak odberateľ jednoznačne neurčí, na úhradu ktorého záväzku je jeho 
platba určená, môže byť táto platba použitá dodávateľom na úhradu 
najskôr splatného záväzku odberateľa. 

18. Prípadný preplatok dodávateľ vráti odberateľovi v lehote splatnosti 
faktúry za predpokladu, že odberateľ nemá záväzky u dodávateľa . Ak 
má odberateľ peňažné záväzky voči dodávateľovi, preplatok sa použije 
na úhradu týchto záväzkov. Preplatok nižší ako 2 € dodávateľ vždy 
použije na úhradu záväzkov odberateľa. 

19. Na úhradu svojich záväzkov môže odberateľ využiť : 

a) P latobný príkaz na úhradu vystavený odberateľom. 
Ak odberateľ uhrádza preddavkové platby formou platobného 
príkazu je povinný uhradiť preddavkovú platbu tak, aby bola 
platba pripísaná na účet dodávateľa v dohodnutej lehote 
splatnosti, najneskôr však 15. kalendárny deň príslušného mesiaca 
a vyúčtujúce faktúry najneskôr v lehote splatnosti faktúry. 

b) Platobný príkaz na SEPA inlrnso vystavený dodávateľom. 
V pripade tohto spôsobu plate nia, odberateľ požiada svoju banku 
o nastavenie svojho účtu pre účely realizácie SEPA inkasa a 
zabezpečí dostatok peňažných prostriedkov na svojom účte 
v peňažnom ústave tak, aby pripísanie preddavkových platieb na 
účet dodávateľa bolo možné realizovať v lehote splatnosti 
uvedenej v zasielanom oznámení (prenotifikácii) k preddavkovým 
platbám a za vyúčtujúce faktúry najneskôr v lehote splatnosti. 
Zároveň k zriadeniu inkasa odberateľ dodávateľovi doručí 
podpísaný Mandát na inkaso v SEPA Ak inkaso nebude možné 
zrealizovať, odberateľ je povinný vykonať úhradu bezodkladne 
iným spôsobom. 

c) Platobný príkaz na inkaso vystavený dodávatel'om. 
V prípade tohto spôsobu platenia, odberateľ odovzdá svojmu 
peňažnému ústavu súhlas k inkasu v prospech účtu 

dodávateľa , zároveň zriadenie inkasa oznámi dodávateľovi 
a zabezpečí dostatok peňažných prostriedkov na svojom účte 
v peňažnom ústave tak, aby p ripísanie preddavkových platieb na 
účet dodávateľa bolo realizované v dohodnutej lehote splatnosti, 
najneskôr však 15. kalendárny deň príslušného mesiaca a 
vyúčtujúce faktúry najneskôr v lehote splatnosti faktúry. Ak 
inkaso nebude možné zrealizovať, odberateľ je povinný vykonať 
úhradu bezodkladne iným spôsobom. 

d) Platobný doklad SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva) 
Spôsob platenia preddavkových platieb prostredníctvom SIPO 
a jeho výšku si odberateľ dohodne s dodávateľom pri uzatváraní 
zmluvy, prípadne kedykoľvek v priebehu trvania zmluvného 
vzťahu. Odberateľ, ktorý má dohodnutú túto formu platenia je 
povinný zabezpečiť úhradu preddavkových platieb tak, aby boli 
t ieto zaplatené prevádzkovateľovi SIPO v príslušnom mesiaci. 

e) Poštový peňažný poukaz. 
f) V hotovosti do pokladne na zákazníckom centre (ďalej len ZC) 

dodáva teľa . 

g) Platobnou kartou na ZC d od:ívateľa. 
Platby je možné uhradiť platobnou kreditnou alebo debetnou 
kartou prostredníctvom platobných terminálov na zákazníckych 
centrách dodávateľa . 

Zmenu dohodnutého spôsobu platenia platieb a zmenu bankového 
účtu j e odberateľ povinný dodávateľovi písomne oznámiť. 

20. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na 
účet dodávateľa . 

21. Preddavkové platby za opakované plnenie odberateľ vykonáva 
v určenej lehote splatnosti a výlučne s použitím na tento účel jemu zo 



Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody z verej ného vodovodu a odvádza nia odpa dových vôd ver ejnou kanalizáciou 

Čl. XII. 
P rechodné a záverečné ustanovenia 

1. Na doručovanie písomností podľa týchto obchodných podmienok sa 
primerane použijú ustanovenia § 45 až 50 zákona č. 99/1963 Zb., v 
znení neskorších predpisov (Občiansky súdny poriadok). 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom 
uvedeným v zmluve. 

3. Pokiaľ j e v zmluve uvedené, že j ej predmetom je výlučne dodávka 
vody alebo výlučne odvádzanie odpadových vôd VK, sú ustanovenia 
o odvádzaní odpadových vôd VK. v prvom prípade, resp. ustanovenia 
o dodávke vody v druhom prípade neúčinné 

4. Uzavretím novej zmluvy sa ruší zmluva predchádzajúca. 
S. Odberateľ nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky zo zmluvy bez 

súhlasu dodávateľa. Ak tak odberateľ urobí, je tento právny úkon vo 
vzťahu k dodávateľovi neúčinný. K žiadosti o súhlas dodávateľa s 
postúpením práv a záväzkov odberateľ označí právneho nástupcu a 
deň účinnosti postúpenia práv a záväzkov zo zmluvy. Dodávateľ je 
oprávnený odmietnuť súhlas s postúpením len z vážnych dôvodov. 

6. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo 
výpoveďou, alebo odstúpením od zmluvy. Výpovedná lehota je jeden 
mesiac a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej 
strane. 

7. Na právne vzťahy osobitne neupravené v zmluve a v týchto VOP sa 
primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, 
zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z .z. 
o regulácii v s ieťových odvetviach v platnom znení, príslušné 
ustanovenia platného zákona o vodách a všeobecne záväzných 
právnych predpisov a STN upravujúcich dodávku vody z VV a 
odvádzanie odpadových vôd VK.. Ak je odberateľom fyzická osoba 
(nepodnikateľ), vzťahujú sa na ňu ustanovenia Občianskeho 
zákonníka. 

8. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto VOP alebo zmluvy 
dostanú do rozporu so zákonom, iným právnym predpisom alebo 
rozhodnutím príslušného štátneho orgánu SR a stanú sa neplatnými, 
nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení VOP a zmluvy. 

9. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP z dôvodu 
zmeny okolností, ktoré platili v čase ich vzniku, pričom do VOP 
neboli doteraz premietnuté, ako i z dôvodu zmeny právnych 
predpisov. O zmenách VOP dodávateľ bezodkladne informuje 
odberateľa na svojej intemetov'ej stránke www.stvps.sk a kontaktných 
miestach - zákazníckych centrách s uvedením dátumu, od ktorého 
tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. 

10. Tieto VOP boli dodávateľom schválené dňa 10.3.2014. VOP 
nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia. Nadobudnutím účinnosti 
nových VOP sa rušia predchá dzaj úce VOP. 
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ZMLUVA 
o odňatí majetku zo správy 

číslo 2016/0170 

uzavretá podľa§ 6a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 
znení neskorších predpisov v spojení s článkom 9 Zásad hospodárenia s majetkom 
Trenčianskeho samosprávneho kraj a medzi 

Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
IČO : 
DIČ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K doJnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
36126624 
2021613275 

(ďalej v texte aj „ vlastník a prebera;úct ') 

a 

Sídlo. 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
Zriaďovateľ: 

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 
T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza 
Mgr. Ján Mata, riaditeľ školy 
Štátna pokladnica 
SK80 8180 0000 0070 0050 5422 
42026407 
2022666173 
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 

(ďalej v texte GJ „ bývalý správca a odovzdáva;úcz ") 

Článok 1 

1. Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza bola do 01.02.2016 správcom majetku 
vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne, ktorý j e 
špecifikovaný v uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 
339/2016 zo dňa 25.01.2016 

2. Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 339/2016 zo dňa 
25.01.201 6 zastupiteľstvo rozhodlo o odňatí správy majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho k.raja so sídlom v Trenčíne, ktorý je špecifikovaný v predmetnom 
uznesení s účinnosťou od 01.02.2016. Výpis uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 339/2016 zo dňa 25.01.201 6 je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 
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3. Predmetom odňatia správy, v súlade s vyššie citovaným uznesením, Je nasledovný 
nehnuteľný majetok: 

areál bývalej Strednej odbornej školy polytechnickej, Ul. Falešnika 6, Prievidza 

areál 1 

nachádzajúci sa v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, olaes Prievidza, zapísaný na L V č. 5333: 

v časti A: majetková podstata - Parcely registra „C": 

- pozemok, parcela č. 3946/11 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 722 m2
, inv. č. 

F 3946/11 v obstarávacej cene 2 396,60 Eur; 
- pozemok, parcela č. 3946/79 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 709 m2

, inv. č. 
F 3946/79 v obstarávacej cene 2 353,45 Eur; 
pozemok, parcela č. 3946/80 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2

, inv. č. 
F 3946/80 v obstarávacej cene 504,55 Eur; 

- pozemok, parcela č. 3946/14 -Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 117 m2, inv. č. 
F 3946/14 v obstarávacej cene 2 723,50 Eur; 

Stavby: 

súp. č. 428, parcela č. 3946/1 1 - Banícke učilište škola, inv. č. F 10002 v obstarávacej 
cene 88 606,84 Eur; 

Súčasťou areálu 1 je aj ďalší majetok, evidovaný na účte 021 , ktorý je súčasťou budovy 
na súp. č. 428 (viď tabuľka č. 1). 

Tabuľka č.1 

Inv. č. majetku Názov majetku Obstarávacia cena Účet 
F 10011 kanalizácia 5 546,34 021 
F 10012 tepelný kanál 9 544,81 021 
F 10014 vonkaj šie úpravy a cesty 20 451,94 021 
F 10015 vodovodná prípojka 2 591,78 021 
F 10016 banícke učilište cesty a chod. 16 340,04 021 
F 10017 barúcke učilište - tepelný kanál 13 937,53 021 
F 10018 vodovod 2 837,42 021 
F 10019 elektrická prípojka 1 568,71 021 
F 10020 banícke učilište kanalizácia 9 409,38 021 
F 10021 tepelná prípojka 18 840,60 021 
F 10244 šachta ÚK a TÚV 418,54 021 
F 10022 verejné osvetlenie 3 800,77 021 
F 10230 prefa garáž 597,49 02 1 
F 10231 prefa garáž 597,49 021 
F 10232 prefa garáž 597,49 021 



areál 2. 

v časti A: majetková podstata- Parcely registra „C": 

- pozemok, parcela č. 3946/82 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 896 m
2

, inv. č. 
F 3946/82 v obstarávacej cene 2 974,17 Eur; 
pozemok, parcela č. 3946/83 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 932 m2

, inv. č. 
F 3946/83 v obstarávacej cene 3 093,67 Eur; 
pozemok, parcela č. 3946/88 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2

, inv. č. 
F 3946/88 v obstarávacej cene 345,22 Eur; 

- pozemok, parcela č. 3946/89 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2
, inv. č. 

F 3946/89 v obstarávacej cene 99,58 Eur; 

Stavby: 

súp. č. 428, parcela č. 3946/82 - Banícke učilište telocvičňa, inv. č. F 10005 
v obstarávacej cene 70 040,53 Eur; 

Súčasťou areálu 2 je aj ďalší majetok, evidovaný na účte 042, ktorý je súčasťou budovy 
na súp. č. 428 (viď tabuľka č. 2). 

Tabuľka č. 2 

Názov majetku Obstarávacia cena Účet 
projektová dokumentácia - oprava strechy 6 572,40 042 

areál 5 

v časti A: majetková podstata - Parcely registra „C'': 

pozemok, parcela č. 3946/81 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 235 m2
, inv. č. 

F 3946/81 v obstarávacej cene 4 099,45 Eur; 
pozemok, parcela č. 3946/84-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 471 m2

, inv. č . 
F 3946/84 v obstarávacej cene 5 779,06 Eur; 

Stavby: 

súp. č. 428, parcela č. 3946/81 - Banícke učilište-domov mládeže, inv. č. F 10003 
v obstarávacej cene 204 955,12 Eur; 

areál 6· 

v časti A: majetková podstata - Parcely registra „C": 

pozemok, parcela č. 3905/1 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 475 m2
, inv. č. 

F 3905/1 v obstarávacej cene 4 896,10 Eur; 
pozemok, parcela č . 3946/5 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 910 m2

, inv. č . 
F 3946/5 v obstarávacej cene 3 020,65 Eur; 



Stavby· 

súp. č. 436, parcela č. 3905/1 - Kotolňa II., inv. č. F 10008 v obstarávacej cene 
167 453,55 Eur; 

Súčasťou areálu 6 je aj ďalší majetok, evidovaný na účtoch 021 a 022, ktorý je súčasťou 
budovy na súp. č . 436 (viď tabuľka č. 3). 

Tabuľka č. 3 

Jnv. č. majetku Názov majetku Obstarávacia cena Účet 
F 10249 sklad olejov 1 277,97 021 
F 10207 vnútorný rozvod zemného plynu 3 401,73 021 
F 10208 vnútorný rozvod el. mer. regulácia 12 400,81 021 
F 10211 teplá úžitková voda-rozvody 8 107,13 021 
F 10031 trafostanica SOU 3 136,69 022 
F 10129 el. zabezpečovací si imál 852,19 022 
F 10205 regulačná stanica 9 105,86 022 
F 10209 riadiaci systém LANDIS a GYR 31 928,31 022 
F 10210 chemická úprava vody 8 822,98 022 
F 10212 kotol K DVE 65 11 343,70 022 
F 10213 kotol K DVE 100 15 075,26 022 
F 10214 kotol K DVE 160 19 514,00 022 
F 10215 horák APH 1 O P2 6 777,63 022 
F 10216 horák APH 16 P2 7 684,25 022 
F 10217 horák APH 25 P2 8 845,58 022 
F 10219 zabezpečovací systém 5 053,94 022 
F 10234 ekvimetrická regulácia 3051 9,37 022 

areál bývalého Stredného odborného učilišťa nábytkárskeho, Pravenec 353, Pravenec 
nachádzajúci sa v k. ú. Pravenec, obec Pravenec, okres Prievidza, zapísaný na LV č. 614: 

v časti A: majetková podstata - Parcely registra „C'': 

- pozemok, parcela č. 1248/31 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m2
, inv. č. 

SP 1248/31 v obstarávacej cene 81,67 Eur; 
- pozemok, parcela č. 1248/32 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 733 m2

, inv. č. 
SP 1248/32 v obstarávacej cene 205,73 Eur ; 

- pozemok, parcela č. 1248/33 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2, inv. č. 
SP 1248/33 v obstarávacej cene 30,31 Eur; 

- pozemok, parcela č. 1248/5 -Zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 442 m2
, inv. č. 

SP 1248/5 v obstarávacej cene 1 614,55 Eur; 
- pozemok, parcela č. 1248/51 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2

, inv. č. 
SP 1248/51 v obstarávacej cene 13,75 Eur; 

- pozemok, parcela č. 1248/63 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2
, inv. č . 

SP 1248/63 v obstarávacej cene 44,01 Eur; 



- pozemok, parcela č. 1248/9 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 203 m2
, inv. č. 

SP 1248/9 v obstarávacej cene 2 202,75 Eur; 
- pozemok, parcela č. 1250/6 - Trvalé trávne porasty o výmere 551 m2

, inv. č. 
SP 1250/6 v obstarávacej cene 372,44 Eur; 

- pozemok, parcela č. 1248/10 - Ostatné plochy o výmere 3 057 m2
, inv. č. SP 1248/10 

v obstarávacej cene 2 647,79 Eur; 
- pozemok, parcela č. 1248/15 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 907 m2

, inv. č. 
SP 1248/15 v obstarávacej cene 1 268,01 Eur; 

- pozemok, parcela č. 1248/16 - Ostatné plochy o výmere 2 455 m2
, inv. č. SP 1248/ 16 

v obstarávacej cene 1 629,82 Eur; 
- pozemok, parcela č. 1248/17 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 906 m2

, inv. č. 
SP 1248/17 v obstarávacej cene 254,29 Eur; 

- pozemok, parcela č. 1248/34 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2
, inv. č. 

SP 1248/34 v obstarávacej cene 12,35 Eur; 
- pozemok, parcela č. 1248/35 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2

, inv. č. 
SP 1248/35 v obstarávacej cene 17,12 Eur; 

- pozemok, parcela č. 1248/38 - Ostatné plochy o výmere 341 m2
, inv. č. SP 1248/38 v 

obstarávacej cene 295,35 Eur; 
pozemok, parcela č. 1248/39 - Ostatné plochy o výmere 249 m2

, inv. č. SP 1248/39 v 
obstarávacej cene 215,67 Eur; 

- pozemok, parcela č. 952/7 - Trvalé trávne porasty o výmere 653 m2
, inv. č. SP 952/7 v 

obstarávacej cene 433,51 Eur; 

Stavby: 

súp. č. 43, parcela č. 1248/5 - SOU, mv. č. 83689 v obstarávacej cene 460 432,72 Eur; 
- súp. č. 353, parcela č. 1248/31, parcela č. 1248/32 a parcela č. 1248/33 - Dielne 

PV+garáže, inv. č. 87165 v obstarávacej cene 783 455,45 Eur; 
súp. č. 353, parcela č. 1248/51 - Plynová kotolňa, inv. č. S7166 v obstarávacej cene 
164 434,08 Eur; 
súp. č. 353, parcela č. 1248/63 - Sklad, inv. č. S2933 v obstarávacej cene 35 971 ,16 
Eur; 

Súčasťou areálu bývalého Stredného odborného učilišťa nábytkárskeho, Pravenec 353, 
Pravenec je aj ďalší majetok, evidovaný na účtoch 021, 022 a 042, ktorý je súčasťou budovy 
na súp. č. 43 (viď tabuľka č. 4). 

Tabuľka č. 4 

Inv. č. majetku Názov majetku Obstarávacia cena Účet 
S3320 kanalizácia ÚVZ 9 714,40 021 
S3321 vodovod ÚVZ 1 429,26 021 
S3690 cestakÚVZ 17 801,50 021 
S3691 rozvod elektrický 1 285,90 021 
S4981 prenosná bunka 2 272,72 021 
S5771 striekacia kabína 2 294,80 022 
S7159 komorová sušiareň rezjva 11 846,64 022 

projektová dokumentácia -výmena 
okien, zateplenie Pravenec 7 535,00 042 



; 
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areál bývalej zváračskej školy, Ul. Kalinčiaka, Prievidza 

nachádzajúci sa v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, zapísaný na LV č. 5333: 

v časti A: majetková podstata - Parcely registra „C'': 

pozemok, parcela č. 1461/10 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 045 m2
, inv. č. 

271205 v obstarávacej cene 5 163,3 1 Eur; 
pozemok, parcela č. 1461/11 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 630 m2

, inv. č. 
271183 v obstarávacej cene 9 330,81 Eur; 

Stavby: 

bez súp. č., parcela č. 1461/10 - Dielne II., inv. č. 027146 v obstarávacej cene 
83 257 ,09 Eur; 
bez súp. č., parcela č. 1461/10 - Plynová kotolňa, inv. č. 003697 v obstarávacej cene 
41 859,69 Eur; 

Súčasťou areálu bývalej zváračskej školy, Ul. Kalinčiaka, Prievidza je aj ďalší majetok, 
evidovaný na účte 021, ktorý je súčasťou predmetného areálu (viď tabuľka č. 5). 

Tabuľka č. 5 

Inv. č. majetku Názov majetku Obstarávacia cena Účet 
005053 vodovodná prípojka pre ZS 1 107,02 021 

areál bývalého internátu, T. Vansovej 28, Prievidza 

nachádzajúci sa v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, zapísaný na LV č. 5333: 

v časti A: majetková podstata - Parcely registra „C": 

pozemok, parcela č. 2214/4 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 653 m2
, inv. č. 

271191 v obstarávacej cene 3 201,55 Eur; 
pozemok, parcela č. 2214/8 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2

, inv. č. 
003735 v obstarávacej cene 492,93 Eur; 
pozemok, parcela č. 2214/31 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2

, inv. č. 
27121311 v obstarávacej cene 84,64 Eur; 
pozemok, parcela č. 2214/32 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2

, inv. č. 
271213 v obstarávacej cene 632,35 Eur; 

Stavby: 

súp. č. 534, parcela č. 2214/4 - Učňovské stredisko, internát, mv. č. 027227 
v obstarávacej cene 181 223,03 Eur; 
súp. č. 534, parcela č. 2214/4 - Internát a spojovacia chodba, mv. č. 027049 
v obstarávacej cene 114 364,87 Eur; 
súp. č. 102525, parcela č. 2214/32 - Prepojenie rekonštrukcie kotolne s internátom, 
inv. č. 002780 v obstarávacej cene 136 785,04 Eur; 



areál bývalého fitness centra, predajne, T. Vansovej 28, Prievidza 

nachádzajúci sa v k. ú. Prievidza, obec, Prievidza, okres Prievidza, zapísaný na L V č. 5333: 

v časti A: majetková podstata- Parcely registra „C": 

pozemok, parcela č. 2214/12 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 905 m2
, inv. č. 

004821 v obstarávacej cene 4 506,07 Eur; 
- pozemok, parcela č. 2214/3 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 586 m2

, inv. č. 
003671 v obstarávacej cene 2 917,75 Eur; 

Stavby: 

súp. č. 534, parcela č. 2214/3 - Kotolňa a zasadačka, inv. č. 027219 v obstarávacej 
cene 245 042,79 Eur; 

areál bývalej budovy, ul. Sládkovičova 11, Prievidza 

nachádzajúci sa v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, zapísaný na LV č. 5333: 

v časti A: majetková podstata - Parcely registra „C'' : 

pozemok, parcela č. 1171 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 502 m2
, inv. č. 

F 1171 v obstarávacej cene 2 499,50 Eur; 
pozemok, parcela č. 1172 - Záhrady o výmere 308 m2

, inv. č. F 1172 v obstarávacej 
cene 1 533,56 Eur; 

Stavby: 

súp. č. 11, parcela č. 1171 - Budova SOU-Sládkovičova 11, inv. č. F 1000002 
v obstarávacej cene 156 455,52 Eur. 

Článok2 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sa po jeho podpísaní stane písomný Protokol 
o odovzdaní a prevzatí majetku špecifikovaného v uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 339/2016 zo dňa 25.01.2016, ktorý bude dokumentovať 
skutočné fyzické odovzdanie a prevzatie tohto majetku. 

2. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku špecifikovaného v uznesení Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 339/2016 zo dňa 25.01.2016 vyhotoví 
a pripraví na podpísanie bývalý správca ako odovzdávajúci spolu s predmetným majetkom 
a dokumentáciou do 15 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy. Odovzdávajúci je povinný 
odovzdať preberajúcemu všetky listiny a dokumenty, ktoré sa viažu k odovzdávanému 
majetku, najmä doklady, ktoré sú potrebné pre riadne užívanie majetku ako aj podklady z 
majetkovej a účtovnej evidencie (zápisy o vyradení majetku, inventárne karty majetku, 
vrátane všetkých príslušných dokladov o nadobudnutí majetku, technické zhodnotenie, 
odpisový kalendár, rozdelenie majetku podľa zdroja financovania, doklady o nadobudnutí 
majetku evidovaného na účte obstarania 042) potrebné pre jeho zaradenie do účtovnej 
evidencie vedenej Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja s účinnosťou od 
o 1.02.2016. 
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3. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku podľa tohto článku tejto zmluvy je oprávnený 
v mene Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne podpísať Bc. Manán 
Tunčík, referent oddelenia VPSRaÚM. 

4 Výmaz bývalého správcu v príslušnej evidencii nehnuteľností zabezpečí vlastník. 

5 Táto zmluva j e vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené pre 
preberajúceho a jeden pre odovzdávajúceho 

V Trenčíne, dňa .~ · .~ · .. ~ ~ 1. ~ ... 

Trenčiansky samosprávny kraj 

. / 
' \ 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

Stredná odborná škola, 
T. Vansovej 32, Prievidza 

'-. . .. ... .. . ..... . ...... . ........ . . . 
Mgr JánMata 
riaditeľ školy 
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Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku TSK 

Odovzdávajúci: Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 
T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza 
v zastúpení Mgr. Ján Mata, riaditeľ školy 
bankové spojeme· Štátna pokladmca 
číslo účtu v tvare IBAN: SK 08 8180 0000 0070 0050 5457 
IČO :42026407 
DIČ 2022666 173 
IČ DPH ·SK2022666173 

(ďalej len „správca") 

Preberajúci: 

( ďaleJ len „TSK") 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
v zastúpení· Ing. Jaroslav Baška, predseda 
bankové spojenie. Štátna pokladnica 
číslo účtu v tvare IBAN: SKS l 8180 0000 0070 0050 4489 
IČO 36126624 
DIČ: 2021613275 

Účastníci tohto Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK prehlasujú, že dátumom uzavretia 
tohto protokolu došlo k odovzdaniu a prevzatiu majetku TSK uvedeného v písomnom rozhodnutí 
predsedu TSK špecifikovaného v Článku 1. a s nún súvisiacich dokumentov 
Dokumenty. 
1. Inventárne karty maj etku ku dňu preberania majetku uvedeného v Článku 1. písomného 

rozhodnutia vrátane všetkých príslušných dokladov (odpisový kalendár, rozdelenie majetku podľa 
zdroja financovania, t.J. rozdelenie majetku Definícia Ul) 

F 10002 Banícke učilište škola 
F 10011 Kanalizácia 
F 10012 Tepelný kanál 
F 10014 Vonkajšie úpravy a cesty 
F 10015 Vodovodná prípojka 
F 10016 Banícke učilište cesty a chod 
F 10017 Banícke uč1l1šte-tepelný kanál 
F 10018 Vodovod 
F 10019 Elektrická prípojka 
F 10020 Banícke uči lište kanalizácia 
F 10021 Tepelná prípojka 
F 10244 šachta ÚK a TÚV 
F 10022 Vere1né osvetlen ie 
F 10230 Prefa garáž 
F 10231 Prefa garáž 
F 10232 Prefa garáž 
F 10005 Banícke uč1l1šte telocvičňa 
F 10003 Banlcke uč1ilšte-domov mládeže 
F 10008 Kotolňa II 
F 10249 Sklad olejov 
F 10207 Vnútorný rozvod zemného plynu 
F 10208 Vnútorný rozvod el mer regulácia 
F 10211 Teplá úžitková voda-rozvody 
F 10031 Trafostanica 



F 10129 El zabezpečovací signál 
F 10205 Regulačná stanica 
F 10209 Riad systém LANDIS a GYR 
F 10210 Chemická úprava vody 
F 10212 Kotol K DVE 65 
F 10213 Kotol k DVE 100 
F 10214 Kotol k DVE 160 
F 10215 Horák APH 1 O P2 
F 10216 Horák APH 16 P2 
F 10217 Horák APH 25 P2 
F 10219 Zabezpečovací systém 
F 10234 Ekv1metncká regulácia 
S3689 SOU 
S7165 Dielne PV + garáže 
S7166 Plynová koto lňa 

S2933 Sklad 
S3320 Kanal1zác1a 
S3321 Vodovod UVZ 
S3690 Cesta k ÚVZ 
S3691 Rozvod elektrický 
S4981 Prenosná bunka 
S5771 Striekacia kablna 
S7159 Komorová sušiareň dreva 
027146 Dielne II 
003697 Plynová kotolňa 
005053 Vodovodná prípojka pre ZS 
027227 Učňovské stredisko internát 
027049 Internát a spojovacia chodba 
002780 Prepoj rekonštruk kotolne s 1nter 
027219 Kotolňa a zasadačka 
F 1000002 Budova SOU-Sládkov1čová II 
F 3946/11 Parcelač 3946/11-722 m2 
F 3946/79 Parcelač 3946/79-709 m2 
F 3946/80 Parcela č 3946/80-152 m2 
F 3946/14 Parcela č 3946/14-1117 m2 
F 3946/82 Parcela č 3946/82-896 m2 
F 3946/83 Parcela č 3946/83-932 m2 
F 3946/88 Parcela č 3946/88-104 m2 
F 3946/89 Parcela č 3946/89-30 m2 
F 3946/81 Parcela č 3946/81 -1235 m2 
F 3946/84 Parcela č 3946/84-1471 m2 
F 3905/1 Parcela č 3905/1-1475m2 
F 3946/5 Parcela č 3946/5-91 O m2 
SP 1248/31 Zastavané plochy 
SP 1248/32 Zastavané plochy 
SP 1248/33 Zastavané plochy 
SP 1248/5 Zastavaná plocha 
SP 1248/51 Zastavané plochy 
SP 1248/63 Zastavané plochy 
SP 1248/9 Zastavaná plocha 
SP 1250/6 Trvalý trávnatý porast 
SP 1248/10 Ostatné plochy 
SP 1248/15 Zastavané plochy 
SP 1248/16 Ostatné plochy 



SP 1248/17 Zastavané plochy 
SP 1248/34 Zastavané plochy 
SP 1248/35 Zastavané plochy 
SP 1248/38 Ostatné plochy 
SP 1248/39 Ostatné plochy 
SP 952/7 TNalý trávnatý porast 
271205 Dielne II 
271183 Zvár škola 
271191 Internát SOUS 
003735 Dvor za zasadačkou 
271213/1 Prepoj mt s kotol 
271213 Prepoj int s kotol 
004821 Dvor za zasadačkou 
003671 F 1tnes +pred (zasadačka) 
F 1171 Parcela č 1171 
F 1172 Parcela č 1172 

Analýza účtovnej evidencie nehnuteľného majetku 
Zoznam majetku v záväznosti na zdroj financovania + odpis 
Odpisový plán 

2. List vlastníctva (5333,614) 
3. Projektová dokumentácia(+ faktúry) 

a) Rekonštrukcia strechy a telocvične SOU Prievidza r. 2007 
b) Výmena okien, zateplenie objektu školy a termostatizácia ÚK SOU nábytkárske, Pravenec 
2004 

4. Revízne správy viď. zoznam (internát, Pravenec, Falešníka 6) 
5. Kópie nájomných zmlúv, vrátane dodatkov + zoznam 
6. Dokumentácia 

a) prepojenie kotolne s internátom (stavebné povolerue, faktúry, projekt) r 1992 
b) dokumentácia a stav. výkresy pozemných a inžinierskych objektov (architektúra, statika, 

zdravotná techmka, vykurovanie, elektro, rozpočet) r 2004, r.1992-97 
c) internát - architektúra rok 1964 
d) plynová prípojka - rok 2004 - Pravenec 
e) plynová kotolňa - modernizácia zdrojov - PL YN O INŠTALÁCIA - INSTING ktg, Výčapy -

Opatovce č 629, 951 44 (Pravenec) rok 2003 
f) rozšírenie SOU Prievidza - mtemát - cesty a ter. úpravy, výťah rok 1980 
g) techmcký archív - 11 krabíc (všetky podklady) -(telocvičňa, čerpac1a stanica, internát, škola, 

učňovské výchovné zariademe Pravenec) z rokov 1968 - 1969 
rozpočet + 7 dosiek, sada 8 - 3ks, sada 7 -lks, časť sada 1, výkresy sanitnej inštalácie - sada 4, 
učňovské zariadenie Pravenec - sada 2 + rôzne výkresy, učňovské výchovné zanadenie - sada 
l, časť sady 1,4 a 6 - krabica sada 1, krabica sada č 4 - rozpočet, realizačný projekt, krabica 
sada č. 4 a sada č. 11 - telocvičňa a internát (sada č 4), krabica škola 1 - výkresy školská časť 
sada 1, telocvičňa sada 4, krabica sada č 2 ostatné, sada č 3 rozpočty sada č. 8 - ostatné -
stavebná časť - PS sada 8, PS - sada 2, rozpočty, krabica sada 5 a sada 6 - samtná mštalácia 
sada 6, telocvičňa sada 6, rozpočet sada 5, realizačný projekt sada 6, krabica internát 3 -
realizačný projekt sada 3, rôzne výkresy 

h) investičný zámer - OU - škola a mternát, rozšírenie OU Pravenec rok 1978 
1) projekt stavby - Modernizácia zdrojov (Ing Široko) rok 2003 
j) Lignoprojekt - Bratislava - projekt stavby - Učňovské výchovné zariadenie Pravenec-

11 zvazok - súhrnné riešeme stavby rok 1968 
k) Lignoprojekt - Bratislava - projekt stavby - Učňovské výchovné zariaderne Pravenec

lll zväzok - stavebná časť -mž siete rok 1968 
1) Lignoprojekt - Bratislava - Učňovské zariadenie Pravenec - svetelná inštalácia, hromozvod 

rok 1969 
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m) proj ekt stavby - dokumentácia ako podklad pre výber dodávateľa stavby - prestavba skladu na 
dielne rok 1996 

n) projekt stavby SO 001 Dielne - prestavba skladu na dielne ( 4x celý zváZok) rok 1996 
o) prestavba skladu na dielne rok 1996 
p) učňovsko -výchovné zanadenie -telocvičňa, internát, škola - výkresy rok 1968 
q) prestavba skladu na dielne - protipožiarne zabezpečeme stavby rok 1996 
r) verejná súťaž - SOU Pravenec - úprava a rekonštrukcia strechy školského pavilónu - agenda 
s) AURlS, a s. - projekt - SOU Pravenec - úprava a rekonštrukcia strechy ško lského pavilónu rok 

1994 
t) AURJS, a s. - projekt - SOU Pravenec - úprava a rekonštrukcia strechy školského pavilónu -

zmena rok 199 5 
u) AURJS, a.s. - projekt - SOU Pravenec - úprava a rekonštrukcia strechy ško lského pavilónu rok 

1995 
v) KERAMOSPOL s r o - projekt stavby - Prestavba školských garáží na striekareň rok 2002 
w) KERAMOSPOL s.r.o. - projekt stavby - Prestavba školských garáží na stnekareň rok 2002 
x) Rozšírenie SOU Pravenec II 0184) rok 1984 
y) Rozšírenie SOU Pravenec - architektúra rok 1984 
z) LIGNOPROJEKT - Bratislava - Projekt stavby - Učňovské výchovné zariadenie - Pravenec 

rok 1968 
aa) Proj ekt - Úprava a rekonštrukcia strechy 7 rok 1994 
bb) sada výkresov rozšírenie školského internátu rok 1978 
cc) Zadame stavby - Prestavba skladu na dielne - sprievodná správa rok 1996 
dd) Projekt stavby - Modernizácia zdrojov rok 2003 
ee) techn icko - ekonomická štúdia objektu dielní rok 1995 
ff) projekt stavby - SO l O l - LAKOVŇA - architektomcko - stavebné nešenie č.3 rok 2002 
gg) projekt stavby - SO 1 O l - LAKOVŇA - architektonicko - stavebné riešenie č 6 rok 2002 
hh) projekt - LAKOVŇA - TECHKLIMA s .r.o. - sada č.1 rok 2002 
i1) projekt - LAKOVŇA - TECHKLIMA s.r.o. - sada č.3 rok 2002 
jj) projekt - LAKOVŇA - TEClll<.LIMA s .r o - sada č 6 
kk) statické posúdenie TELOCVIČŇA rok 1995 
II) projekt - úmkové schodiš te rok 1986 
mm) podklady ku kolaudácií stavieb - nová dielňa (prestavba skladu na učebne) 
nn) rozhodnutie - povoleme o užívaní stavieb 
oo) tlakové nádoby 
pp) projekt - káblová prípojka rok 2001 
qq) trafostanica (doklady) rok 2000 
rr) východiskové revízie elektro - garáže a sklady rok 1996 
ss) geodetický elaborát rok 1995 
tt) kolaudačné rozhodnutia (ŽP 1407/92SP, ko laudačné rozhodnutie OZP 96/97/SP, stavebné 

povolenie ŽP 495/94 SP, č OZP 587/96/SP/Pa,rozhodnutre o wniestnení stavby OZP 3031961 
ÚP/Pa, kolaudačné rozhodnutie SOcÚ 33/2005/SP 

uu) hlavná budova SOU nábytkárského Pravenec - povolen ie užívať budovu Výst. 914/1973, 
Výst. 4496/ 1973, 

vv) dokumentácia (nákresy na pauzovacom papieri 5 roliek) 
ww) km ha kontrol výťahu 4182 1092 
xx) kniha kontrol výťahu 5183 5 
yy) Pravenec - nákladný výťah 250kg - dokumentácia 
zz) Internát - osobný výťah -dokumentácia 
aaa) elektrický osobný výťah v.č.363 1316 
bbb) kmha kontrol výťahu 414 621 02 
7 zoznam nedostatkov 
8 výhrady k zoznamu nedostatkov 
9. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetk'll a závazkov TSK medzi ZSŠ stavebnou Pnevidza a 
Spoj enou školou s org. zložkami ZSŠ stavebná a Učilište stavebné - nadobudnutie majetku, rok 
2008, l.strana 
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10 Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku a závazkov TSK medzi SOŠ polytechmckou 
Prievidza a SOŠ Pnevidza - nadobudnutie majetku, rok 2012 
11 protokol o odovzdaní a prevzatí maj etku a závazkov TSK medzi SOU nábytkárke Pravenec a 
Spojená škola Pnev1dza - nadobudnutie majetku, rok 2008, 1. strana 
12. Výhrady k delimitačnému protokolu SOŠ polytechnickej v Pnev1dz1, rok 2012 
13 Exekúcie, pohľadávky po lehote splatnosti 
14 Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zanadení, BOZPO, s r o 
15 Zm luva OTIS Výťahy, s r o 
16 Zmluva o výkone strážnej služby, Secuntas SK, s.r o 
17 Zmluva o poskytovaní služby a technickej ochrany ob.1ektu, Mm1sterstvo vnútra Slovenskej 
republiky 

Pnev1dza, 122016 

Za preber~j.úceho 

„„B.c„ ~ariá~ T~,.. 
referent oddel/n;~·VPSRaÚM 

/ 

Za odovzdávajúceho 
_,.,... 

Mgr. Ján Mata 
riaditeľ 
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Príloha č. 7 

Zoznam nedostatkov zistených pri fyzickej obhliadke preberaných objektov: 

1. objekt Sládkovičova 11, Prievidza: 
chýba 12 svetiel - zostali len el. drôty - (Ml O, Ml 1, schody, kuchyňa - WC, M 16, 
chodba 1. Aj 2. Poschodie, M20, M21, M22, 
chýba kryt na svetle - Ml 
v Ml 1 trčia zo steny pod oknom káble asi po tlf. ústredni 
M2 l - v tlf. ústredni trčia káble 

na dvore sa nachádza plechový sklad - plný odpadu 

2. objekt bývalej zváračskej školy Kalinčiaka 5, Prievidza: 
v miestnosti č 7- sprchy- sú demontované armatúry spŕch 

chýba svetlo na 1. poschodí - zostali len el. drôty 

v objekte sa nachádza: nábytok, stroje, prac. sto ly, náradie, ochranné prac. pomôcky, 
tégliky z olejov a pást 

3. objekt bývalého SOU nábytkárskeho Pravenec 353 
chýbajú svetlá- zo stropu trčia el. káble - vestibul, chodba na prízemí, M2, M20, 
Ml6, Ml08, Ml09,M203, M207, M204, ateliér, M25, dielne 1. posch. 
zničená elektrorozvod1'í.a - Ml 11- v kuchyni , M22, dielne 
výťahová strojovňa - zničená . 
chýbajú umývadlá - M20, Ml05, Ml04, M102, M401, M402, M403, M404, M405, 5. 
posch. Sklad, dielne prízemie i 1. posch. 
chýbajú WC misy - školníkov byt, M20, telocvičňa- prízemie WC pánske, dielne príz 
chýbajú pisoáre - telocvičňa pánske WC - 2 ks, dielne 1. Posch. 1 ks, 
chýbajú vodovodné batérie - M20„ M8, M 111 , M 106M 105, M 104, M 103, Ml 02, 

M 1 O! ,umyváreň 2. Posch.,M209, M208, M203M207, M204,M206,M205,ateliér WC, 
M31 J, M301 „ výdaJ11a kľúčov, M303,M401, M41 l, M402, M403, M404, M405, 
M406M407, M408, M409, šatňa kuriči, dielne 1. 12. Posch., 
chýbajú armatúry spŕch-M20, MlOl , umyváreň 2. Posch., M208, 
zdemontované a rozobraté radiátory - Ml 02a, M405, chodba č. posch., M406, chodba 
5. posch., telocvičňa, vstup. chodba dielní, dielne, dielne l. posch. WC. 

chýba - úpravňa vody v kotolni 
kotolňa na tuhé palivo - nefunkčná 

plynová kotolňa- nefunkčné - čiastočne rozobratá zlodejmi 



4. bývalá SOŠ polytechnická u. Falešníka 6, Prievidza: 
a. Banícke učilište - Domov mládeže: 

výťah funkčný - bez revízií 

chýbajú svetlá -zo stropu trčia drôty- M411, trieda na 2. posch. 

chýbajú umývadlá - umyváreň vľavo 3. posch„ umyváreň vľavo 2. posch„ umyváreň 

vľavo 1. posch., 
chýba WC misa - 4 posch 1 k.s, umyváreň vľavo 3. posch„ 2. posch. vpravo, 1. 

posch. Vľavo 
chýbajú vodovodné batérie - 1. posch. vľavo, 

demontovaná umyváreň - Ml 09 

b. Banícke učilište - škola: 
chýbajú pisoáre - M432 2ks, 4. posch. 2ks, M560 2ks, M506 2ks, 
chýbajú umývadlá - M542, M543, trieda a WC 4. posch., M528, M520, M560, 

prízemie WC dievčatá,M506, bufet, M23 

chýbajú WC misy- M560 2ks, časť elektrotechnik, prízemie WC dievčatá, M506 2ks, 

chýbajú vodovod. Batérie - M532, M528, M530, M560, časť elektrotechnik, prízemie 

WC chlapci, šatňa č.l, M515, M506, bufet 

chýbajú WC splachovače - M506 

demontované radiátory - M514, M508, M507, Mll 7 

c. Kotolňa II. a dielne Átriová 3 Prievidza 
sklad oleJOV - sudy od olejov, v otvorenej plast. Nádobe zostatok oleja 
chýbajú vodovodné batérie- l. Posch. WC dievčatá 

demontované sprchy - l. Posch. umyváreň 

schody na l . posch - obyté 

Vo všetkých objektoch sa nachádza hnuteľný majetok, zbytky učebných pomôcok 

a náradia a rôzny odpad. 

Zapísal: Bc. Marian Turičík 
/ 

Svojim podpisom sa zaväzujem, že zabezpečím odstránenie všetkého hnuteľného majetku 

a existujúceho odpadu z objektov, ktoré sú predmetom tohto protokolu, najneskôr do 
31.8.2016 °" /..<:> ~'4-o v r·'to...ot~ .z~ sošrcl';e.„ľd-z."" ~„o1tz '-<,.,{A..-f""""'vť ....... /C-'C>~ť"'kt 2. 0e/.1>4...o..f/v .... 
0 

c.~ť.bv.t1 ~o(0.vl(.f .sJv\sr'c..l!~ ~· ~,~v;do,'c;o"'°' v.~/t<..,,,.,/4„ ~vz.,._.fue',,,e.rl.r;, ,,._,,o...f-14..,,,. <\. l,, ... ch .... u.o/eRe,,,,.; 
s~4ť_,,.3 h<\.. vw~-j._,/ obs/o..vvf..vo...1.t'rrl. 1-t.;j01e..sW.v- ofo )ó.Oli.2<A6 . 

Riaditeľ školy / 
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Príloha č. 8 
Výhrady k zoznamu nedostatkov - viď príloha č. f-
V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 331/2016 zo dňa 
25.1.2016 a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Zastupiteľstvo TSK rozhodlo o odňatí správy majetku TSK od správcu: Stredná odborná 
škola, T. Vansovej 32, Prievidza so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza. Pri prevzatí 
majetku zamestnancami TSK bol vypracovaný zoznam nedostatkov (viď príloha č. 7). 
K uvedenému zoznamu nedostatkov uvádzame: 

1. SOŠ Prievidza uvedený majetok získala zrušením škôl a ich delimitáciou 
2. majetok bol v zlom stave, neudržiavaný 
3. pri zrušení organizácií a následnej delimitácií neboli škole pridelené fin. prostriedky 

ani na presun majetku, ktorý bol potrebný na ďalší výchovno -vzdelávací proces 
4. napriek tomu, že našej organizácií neboli pridelené fin. prostriedky na udržiavanie 

prebytočného majetku, naša organizácia majetok strážila, vykurovala a až po súhlase 
TSK došlo k odpojeniu majetku od energií a ukončeniu platných zmlúv 

5. odpojením od energií došlo k ďalšiemu znehodnoteniu budov a majetku v uvedených 
budovách 

6. v budovách došlo ku krádežiam (TSK infonnované) 
7. opakovane sme upozo:rňovah TSK na problémy s prebytočným majetkom ako i na 

vysoké výdavky súvisiace s prevádzkou prebytočného majetku (hradené z rozpočtu 
školy - TSK informované) 

8. nie je možné odstrániť tieto nedostatky našou organizáciou 
9. TSK sme upozornili na nereálnosť vypratania priestorov, napriek tomu, že vieme 

dokladovať každoročnú likvidácrn hnuteľného majetku z budov prebytočného 
majetku získaného delimitáciou (r. 2008, r. 2012) - opäť z rozpočtu školy 

10. objekt bývalej zváračskej školy Kalinčiaka 5, Prievidza sa nachádza uprostred 
súkromných pozemkov - prechod cez tieto pozemky je možný len vďaka dobrým 
vzťahom medzi SOŠ Prievidza a majiteľmi pozemkov 

11. napriek veľkej snahe našej organizácií nebolo možné predísť ničeniu prebytočného 
majetku TSK sme opakovane na problém upozorňovali a žiadali o odňatie majetku 
zo správy. 
Zároveň Vás žiadame o stanovisko: 
1. k exekúciám a prebiehajúcim súdnym sporom týkajúcich sa odovzdávajúceho 
majetku 
2. platným zmluvám súvisiacich s odovzdávajúcim majetkom. 

Prievidza,.{~{~. !!J.Jf. „ 

Za preberajúceho· ;1.K\..; 
, -~ 1 r1eJ ~ta,{~. 7 .:.1 2 ~1 
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Bc Marián T ičík 

referent oddi;; ma VPS RaÚM 

„„„.„.~~.„. 
Mgr. Ján Mata 

riaditeľ 
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Príloha č. 13 k Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK 

Zoznam exekúcií a súdnych sporov: 

Správa o stave exekučného konania č. 

1 Jozef Čičmanec -JOVA Ex 522/09 1 strana 

2 Dušan Krahenbli Ex 188/11 1 strana 

3. WS Software, s.r o EX 189/11 1 strana 

4. Gejza ll čík Ex 682/10 1 strana 

5. Junas Pavol Ex 681/10 2 strany 

6. Energokomplex, s r o Ex 491/10 1 strana 

7 Jana Dob1šová Ex 970/08 2 strany 

8 Baulux, s r.o. Ex 281/08 1 strana 

9. JozefVažan Ex 282/08 1 strana 

10 Vener, s r o Ex 400/08 1 strana 

Žiadosť o odpis poh ľadávky 1 strana 
11. DS Group, s r.o. - Žiadosť o právnu pomoc 1 strana 

Odpísa né pohľadávky SOŠ Prievidza eviduje na podsúvahovom účte 750 

K pohľadávkam po lehote splatnosti, ktoré nie sú odpísané SOŠ Prievidza 

tvorila opravné položky do výšky 100% 

Organizácia eviduje pohľadávky po lehote splatnosti na pre bytočnom, príp 

predanom majetku (bez súdneho sporu) : 

Basketbalový klub BC 

MŠHK - Prievidza 

Nez isková organizácia Nedožerského 

PROSPERA, s.r o 

Zdenka Brán1ková 

Ing. Václav Blahovec Real itná kancelána - postúpené MUDr. Mokrej 

Prievidza, 1.2.2016 

Za preberaJúc~o· 

....... ·%:-
Bc. Man án Tunčí , 

referent oddelem VPSRaÚM 

: .J_ 

Za odovzclávacJÚceho. 

Mgr Ján Mata 
riaditeľ 

----·-· - 1 




