
Uzavretá medzi 

ZMLUVA 8/1000070614 
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou 

V zastúpeni: 

IC DPH: 

Západ.oslovenská vodárenská a.s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
Odštepný závod 
Tovarnícka 2208, 955 01 
Ing. Milan Šútora 
vedúci a riaditel' odštepného závodu 
36550949 
2020154609 
SK2020154609 - - - - ----

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 000027-0002601192/0200 
SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK83 0200 0000 2700 0260 1192 - - ., -
Slovenská a.s. 000000-0233888602/0900 
SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK88 0900 0000 0002 3388 8602 - . - - -

(producentom) 

register: Okresnj sú_d Nitra, oddiel: Sa, vložka 1 O} 93/N 

Obchodné meno: 
Sfdlo: 

Konajúci: 

DPH: 

samosprávny kraj 
K stanici 7282/20A, 911 01 _ 
Ing. Jaroslav Baška, predseda samosprávneho 

36126624 
2021613275 

BankOvé spojenié: pokladnica-· 000000-7000504489/8180 
SWIFT/BIC: SPSRSKBA IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

·-- -
Registrovaný: Zákonom NR SR 30212001 Z.z. o samosprávnych krajoch 

adresa: samosprávny kra], K dolnej stanici 7282/20A, 911 
01 

.. -. -· 
Elektronická adresa: iveta.dianova@tsk.sk 
Kontaktné údaje: 326 555 204 

Predmetom zmluvy je: 

l 
Predmet zmluvy 

@ dodávka vody z verejného vodovodu 
[!] odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 
W odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou 

Fax: 

O odvádzanie odpadových vôd z iných (vlastných) zdrojov verejnou kanalizáciou 

ll 
Špecifikácia odberu l produkcie 

Adresa odberného miesta/produkcie: 
Miesto odberu, parcely: 
Technické odberu: 

odberu: 

odberu vody: 
Spôsob množstva dodanej vody 
verejným vodovodom: 

Andreja Hlinku 1393, Bánovce nad Bebravou 
2515/4 
80021-2520-0 
82102520 

VEREJNÁ SPRÁVA 
W vodomerom 
O smernými 

Spôsob množstva odpadovej vody 0 vodomerom 
odvedenej verejnou kanalizáciou : 0 prietokomerom producenta 

O smernými 
O odborným 

Predpokladané množstvo odobratej vody 120 
v m'/rok: 

cyklus: 

113 



Druh prevádzky: 84.11.0Nšeobecná verejná správa 
prevádzkových dní v roku: 260 Pracovná doba: 10 

Druh odvádzaných odpadových vôd: 0 splaškové 
O technologické 

Producent môže 
jednotlivých zdrojov takto: 

odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podl'a 
41 ' ' li"" 

r zd;<2Ja ___ ·-_-------,--- -- -r--- 1/s- ·--l 
Verejný vodovod 1 x 120 . ---- 0,329 r- -----O,OÔ4 
Iné (vlastné) zdroje vody j...:.:..-+---------0--<.-- -

1 Voda z povrchového odtoku i x , 1 889 5,174 L 0,060 . 
! - _._ __ ._ 2 009:--- 5,503 L-==-
Rozloha plôch pre množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou: 

1 Technické ! Popis plochy l l odberu l odtoku plochy v m• 
l 80021-2520-0 Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy l 0,90 3 390m2 
l , priepustné spevnené plochy 0,40 i --O mi . 
l ! Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou 0,05 l O m2 l ·' 

Limitné hodnoty vo odpadových vodách: l Ukazovatel' od do ' := f l . 
6,000 9,000 l 

' mg/l . max mg/l i gis kg/ 
0,000 800,000 : 0,010 0,369 
0,000 500,000 l 0,006 0,231 0 ,060 
0,000 1 200,000 l 0,015 0,554 
0,000 80,000 i 0 ,001 0,037 

• 0,144 l 

0 ,010 ! 
P celk 0,000 15,000 0 ,000 0,007 0 ,002 

l Tuk 0,000 60,000 0,001 0,028 0,007 

1 Neeolárne látky /NEU _L o,ooo __ __ 
limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifi kovanej bodovej vzorky 
limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky, 
limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v odberu vzorky 
teplota odpadových vôd môže v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 oc. 

Kontrola limitných hodnôt vo odpadových vodách: 
Miesto odberu vzorky: v poslednej revíznej šachte na prípojke producenta 

pred zaústením do verejnej kanalizácie 
Druh vzorky: bodová 
Spôsob vykonávania kontroly: v zmysle monitoringu 

111 
Cena a spôsob úhrady 

1. Cena za 1 m3 vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako aj za 1 m3 odvedenej odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom. 
Aktuálna cena za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd je zverejnená na internetovej 
stránke a je aktualizovaná do 15 dní odo jej zmeny v súlade s 
osobitným právnym predpisom. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov. 

2. sa zaväzuje na základe preddavkov a 
faktúr: 
0 prevodným príkazom 
O inkasným príkazom 
O poštovou poukážkou na 

3. Zmena spôsobu úhrady bude považovaná za dohodnutú na základe oznámenia 

4. Preplatky vráti v lehote splatnosti faktúry spôsobom 
dohodnutým pre úhradu vodného a 

IV 
Osobitné dojednania 
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V 
ustanovenia 

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu: 
D do 
0 

2. tejto zmluvy sú Všeobecné zmlu'vhé podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a 
odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou len .. VZP"), 
/producent svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a súhlasí s nimi v 
celom rozsahu. 

3. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VZP, majú ustanovenia tejto zmluvy pred 
ustanoveniami VZP. 

4. Zmenu obchodného mena, sídla adresy, konajúceho, bankového 
spojenia, kontaktných údajov, adresy odberného miesta, výšky preddavkovej platby a pod. , budú 
zmluvné strany len na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

5. Zmluva nadobúda podpisu oboma zmluvnými stranami a 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia § 47a, ods. 1 zákonníka v nadväznosti 
na zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, platný v podpísania zmluvy. je povinný 
bezodkladne po zverejnení zmluvy písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli. že nadobudnutím tejto zmluvy zan ikajú všetky medzi nimi 
doteraz uzavreté zmluvy, ktorých predmetom je dodávka vody z verejného vodovodu a 
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou na odberné miesto špecifikované v ll tejto 
zmluvy. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne jej ustanoveniam 
porozumeli, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu a zaväzujú sa ju 
potvrdzujú svojimi podpismi. 

. 2 8. JÚL 2016 V dna .............. ... . . ·1 8 JOL Z016 V .. .... ... ........... .... , dna ... ...... ... ... .. . 

Západoslovenská vodárenská a.s.: Odberatel'/producent: 

Ing: -1 

/ 
. . . [/ . . .\ . . . . . .. "--'-_·::::- / 

Ing. Jaroslav Baška '· 
vedúci a odštepného závodu predseda samosprávneho kraja 
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PRÍLOHA 1 k zmluve 8/1000070614 
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou 

množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou 

Dodávate l': 

(producent) 
Obchodné meno: 
Sídlo: 

Adresa nehnutel'nosti: 
Technické odberu : 

odberu: 
cyklus: 

Druh povrchu 
(kategória) 1 

Západoslovenská vodárenská a.s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
Odštepný závod 
Tovarnícka 2208, 955 01 

samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Andreja Hlinku 1393, Bánovce nad Bebravou 
80021-2520-0 
82102520 

.------
Plocha : odtoku 

r··-- - --------·--·--l 

S [m"] i ljl l Sr= S .ljl [m"] --
1 Redu.kovaná 

-------
3390 0,90 
---.-l ------ --

i 3 051 ' 
->----·- - -- ---- ... -- J 

o 
o 

0,40 o 
-+-------- ----;::-! 

0,05 o l ------- - ------------- ·-----r-- -----------l 
redukovaných plôch l: Sr [m2] 3 051 1 

Dlhodobý úhrn zrážok Hz SHMÚ [mm l rok] -- 619,0 , 

Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok ---l ________ __.l l 1 889 
Q = Hz . S . lj.l . 10·3 [m3/rok] --·---- ---- -

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa pre jednotlivé druhy 
plôch tvoriacich podl'a vzorca Q =Hz. S. lj.l . 10·3 , kde je 

Q -množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou za rok v [m3/rok]. 
Hz priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu údajov Slovenského 

hydrometeorologického ústavu z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich 
piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre dodávate!'. 

S - príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej 
kanalizácie v [m2]. 

lj.l - odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy 

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a 
asfaltové povrchy a pod.)- odtoku 0,9 

kategória B - priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním -pieskom, 
štrkom a pod.)- odtoku 0.4 

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) -
odtoku 0,05 

v ... .. .. . .... .. 2016 
. ·: MO<· · 

Západoslovenská vodárenská a.s.: 

l .. . V. .. . ... ... ... • .... . . .. . 
Ing. Milan Šútora Ing. Jaroslav Baška 

vedúci a odštepného závodu predseda samosprávneho kraja 
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Uzavretá medzi 
Dodávatel'om: 

(producentom) 

Príloha k zmluve 8/1000070614 
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou 

preddavky 

V zastúpeni: 

vodárenská a.s. 
NábreŽie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
Odštepný závod 
Tovarnícka 2208, 955 01 
Ing. Milan Šútora 
vedúci a riaditel' odštepného závodu 
36550949 
2020154609 
SK2020154609 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 000027-0002601192/0200 
SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK83 0200 0000 2700 0260 1192 
Slovenská a.s. 
SWIFT/BIC: GIBASKBX 

000000-0233888602/0900 
IBAN: SK88 0900 0000 0002 3388 8602 - -

Obchodný Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka 1 O 193/N 

Obchodné meno: 
S id lo: 

Konajúci: 

samosprávny kraj 
K 7282/20A, 911 01 . 
Ing. Jaroslav Baška, predseda samosprávneho 
kraja 
36126624 
2021613275 

Ban-kové spojenie: štátna pokladnica 000000-7000504489/8180 
SWIFT/BIC: SPSRSKBA IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

Registrovaný: Zákonom NR SR 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch 
·adresa: samosprávny kraj , K dolnej Štanici 7282120A, 911 

01 
Elektronická adresa: 
Kontaktflé údaje: 326 555 204 Fax: 
Adresa odberného ·miesta: Hlinku 1393, Bánovce nad Bebravou 
Technické odberu: 80021 -2520-0 odberu: 82102520 

V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok sa l producent zaväzuje 
preddavky za predmet zmluvy uvedený v l a za všetky odberné miesta, 

ktoré sú špecifikované v ll zmluvy, v termínoch ktoré mu budú oznámené v Harmonograme 
budúcich platieb za opakované dodávky. 

Výška preddavkov 190,00 € bola stanovená dodávatel'om na základe fakturácie 
za predchádzajúce obdobie alebo predpokladaného vývoja spotreby vody. 

preddavky budú vo faktúre. Rozdiel medzi uhradeným 
preddavkom a fakturovanou sumou bude vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým, 
že nedoplatok uhradí v termlne splatnosti a prípadné preplatky vráti 
spôsobom dohodnutým v zmluve. 

2 S JÚL 2016 
V .......... :.: ..... 1f l . rem Ci 11 ([. 1 g JOL zom 

V ......... ........... .. .... .. ... ........... ...... . __ 
.... f>.ft'l .. -. ·"· 

Západoslovenská vodárenská a.s.: 

l -._/_ ........... • ......... . 
Ing. Jaroslav Baška Ing. Milan Šútora 

vedúci a odštepného závodu predseda samosprávneho kraja 

Ili 



Západoslovenská vodárenská a.s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 N1tra 

36550949, 2020154609, SK2020154609 
Zapísaná v Obchodnom reg1stn Okresného súdu v Nitre 
Oddiel Sa, vložka 1 0193/N 

Všeobecné zmluvné podmienky 
dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou 

kanalizáciou 

Úvodné ustanovenia 

1 Tieto všeobecné zmluvné podmienky dodávky vody z vereJného vodovodu a odvádzama 
odpadových vôd do vereJneJ kanalizácie len ,,VZP") upravujú vzáJomné práva 
a povmnost1 zmluvných strán pn dodávke vody odberatel'ovJ a/alebo odvádzaní odpadových 
vôd od producenta v súlade so zákonom 442/2002 Z z o vereJných vodovodoch 
a vereJných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 276/2001 Z z o regulácii 
v odvetviach v platnom znení len " zákon 442/2002 Z z ") 

2 Dodávate!' dodáva vodu a/alebo odvádza odpadovú vodu za podmienok uvedených 
v Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do vereJneJ 
kanalizácie uzatvoreneJ medzi dodávatel'om a odberatel'om/producentom len 
"Zmluva") na základe zákona 442/2002 Z z 

3 Tieto VZP sú platné pre Zmluvy uzavreté po 1 7 2012 

4 Na právne osobitne neupravené v Zmluve a v týchto VZP sa pnmerane 
príslušné ustanovema zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona 

442/2002 Z z v platnom znení, zákona 364/2004 Z z ( o vodách) v platnom znení 
a mých všeobecne závazných právnych predpisov a STN upraVUJÚCich dodávku vody 
z verejného vodovodu a odvádzame odpadových vôd vereJnou kanalizáciou 

l. Vymedzenie základných pojmov na VZP 

Verejný vodovod Je súbor obJektov a zanadení slúžJacJch vereJnej potrebe, 
hromadné zásobovanie obyvatel'stva a 1ných odberatel'ov vodou, ktorých vlastníkom alebo 
prevádzkovatel'om Je dodávate!' 

2 Vodovodná prípojka Je úsek potrubia spáJaJÚCI rozvádzaciu vetvu vereJneJ vodovodneJ 
s1ete s vnútorným vodovodom nehnutel'nostJ alebo objektu okrem meradla, ak Je osadené 
Vodovodnou prípoJkou sa pnvádza voda z vereJného vodovodu do nehnutel'nostJ alebo do 
objektu, ktorá Je pnpoJená na verejný vodovod Vodovodná prípoj ka sa spravidla pnpáJa na 
vereJný vodovod pásom s uzáverom PnpoJenJe na rozvádzaciu vetvu 
s uzáverom Je verejného vodovodu 

3 Verejná kanalizácia Je prevádzkovo samostatný súbor obJektov a zanadení slúžiacich 
vereJneJ potrebe na hromadné odvádzame odpadových vôd neškodný príJem, 
odvádzame a spravidla aJ odpadových vôd 

4 prípojka Je úsek potrubia, ktorým sa odvádzaJú odpadové vody z pozemku 
alebo m1esta vyústema vnútorných rozvodov obJektu alebo stavby, až po 
zaústeme prípoJkY do vereJneJ kanalizácie prípojkou sa odvádza 
odpadová voda z obJektu alebo nehnutel'nostJ, ktorá Je pnpoJená na verejnú kanalizáciu 

5 Dodávate!' om sa na týchto VZP Západoslovenská vodárenská 
a s , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 N1tra, 36550949, zapísaná v Obchodnom 
reg1stn Okresného súdu v N1tre, Oddiel Sa, vložka 10193/N 



6 Odberatel'om vody je fyz1cká alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu 
o dodávke vody s dodávatel'om a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na 

spotreby vody alebo jej dodávky spotreb1te1'ov1 

7 Producentom odpadových vôd do verejnej kanalizácie je fyz1cká osoba 
alebo právmcká osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd 
s dodávatel'om a ktorá odpadové vody do verejnej kanalizácie 

8 Meradlom je merac1e zanademe umiestnené na vodovodnej prípojke, ktorým sa mena 
množstvo vody dodanej z verejného vodovodu a/alebo meracie zanaden1e umiestnené na 

prípojke, ktorým sa mena množstvo vody odvedenej do verejnej kanal1zác1e 
Meradlo vody dodanej z verejného vodovodu umiestnené na vodovodnej prípojke je 
príslušenstvom verejného vodovodu Meradlo na prípojke je vlastníctvom 
producenta, ktorý jeho montáž, opravu a overenie v lehote osobitným 
právnym predpisom ( zákon o metrológii) na vlastné náklady 

9 Odpadové vody sú vody z domácností, zanadení pnemyslu, zo služieb, sociálnej 
vybavenosti a vody z povrchového odtoku, ako aj všetky ostatné vody vtekajúce do 
verejnej kanal1zác1e 

10 Voda z povrchového odtoku je voda z atmosfénckých zrážok, ktorá je odvádzaná 
verejnou kanalizáciou 

11 Vodné Je platba za dodanú p1tnú vodu, ktorú tvorí ceny za 1 m3 vyrobeneJ a dodaneJ 
pitneJ vody verejným vodovodom podl'a osobitného predpisu a množstva odobratej 
pitneJ vody, a DPH podl'a platných predpisov 

12 je platba za odvedenú odpadovú vodu, ktorú tvorí ceny podl'a 
osobitného predpisu za 1 m3 odvedeneJ odpadovej vody verejnou kanalizáciou a spravidla 
aJ odpadovej vody a množstva odvedeneJ odpadoveJ vody, a DPH podl'a platných 
predpiSOV 

13 Je z1sten1e údaja na meradla, ktorým sa stanovuJe celkové 
množstvo vody dodaneJ odberatel'ovl z verejného vodovodu dodávatel'om 
a/alebo odpadovej vody odvedenej producentovi do verejnej kanalizácie dodávatel'om za 

- cyklus 

14 cyklus Je dodávatel'om obdobie na konci, ktorého dodávate!' 
vykoná cyklus môže rovnaký ako cyklus Dodávate!' je 
oprávnený 1 v pnebehu cyklu najma v prípade zmeny 

cyklu, výmeny meradla, zmeny ceny, zmeny odberatel'a, pn 
platnosti zmluvy, pn vykonaní kontrolného a pn obmedzení alebo prerušení 
dodávky vody z vereJného vodovodu a odvádzama odpadových vôd vereJnou kanalizáciou 

15 cyklus je alebo podl'a harmonogramu 
meradla Prevádzkovate!' Sl vyhradzuje právo zmeny cyklu podl'a 

prevádzkových potneb 

16 Kvalifikovaná bodová vzorka je dvojhOdinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním 
mm1málne štyroch objemovo rovnakých vzonek odoberaných v rovnakých 

mtervaloch na rovnakom m1este, alebo m1n1málne štyroch vzonek 
odoberaných proporcionálne z pnetoku Odber kvalifikovanej bodoveJ vzorky sa vykonáva 
v odpadových vôd od pnemyselných producentov, v ktorom Je 
najpravdepodobneJŠia naJvyššia m1era odpadových vôd do 
verejnej kanalizácie Miesto odberu vzonek musí reprezentatívne kvalitu 
odpadovej vody pnjímanej do verejnej kanalizácie 

17 Zllevaná vzorka je vzorka, ktorá sa získa zlievaním objemovo rovnakých 
vzonek odoberaných v rovnakých Intervaloch, mm1málne v Intervale 1 x za 
hodmu, tak aby bol objektívne vyjadrený preverovaný stav 



18 Bodová vzorka je vzorka, ktorá sa odobene jednorázovo, na presne stanovenom m1este 

ll. Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd 

Vodu z verejného vodovodu môže odberatel' len na základe Zmluvy uzatvorenej 
s dodávatel'om a len na dohodnuté v Zmluve 

2 Odberatel' môže vodu v množstve dohodnutom v Zmluve, a ak me je výška 
odberu dohodnutá v Zmluve, podl'a spotreby Ak me je zmluvnými stranami 
v Zmluve dohodnuté mak, platí, že dodávka pitnej vody požiadavky zdravotnej 

a l1m1ty ukazovatel'ov kvality pitnej vody 

3 Dodávka vody kvalitou, množstvom a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu 
do vodovodnej prípojky 

4 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd 
zo zanadema producenta do verejnej kanalizácie 

5 Producent môže do verejnej kanalizácie odpadové vody a vody z povrchového 
odtoku v množstve a kvalite dohodnutej v Zmluve Ak v Zmluve me je množstvo a kvalita 

odpadových vôd producent je do verejnej kanalizácie oprávnený 
odpadové vody, podl'a potreby, ak me je obmedzený výškou 

povoleného množstva pn dodržaní limitnej hodnoty Jch prevádzkovým 
ponadkom verejnej kanalizácie alebo povolením vodohospodárskeho orgánu a charakteru 
kanalizácie 

111. Meranie množstva vody dodanej verejnym vodovodom a množstva 
vody odvedenej verejnou kanalizáciou 

Merame množstva vody dodanej verejným vodovodom dodávate!' svojím 
meradlom Ak me je množstvo vody merané, stanoví sa množstvo dodanej vody smernými 

spotreby vody podl'a osobitného predpisu Takto Zistené množstvo dodanej vody je 
podkladom na vodného 

2 Ak má odberatel' pochybnosti o správnosti údajov meradla vody dodanej verejným 
vodovodom alebo z1stí poruchu na meradle, postupuje sa v zmysle platného 
ponadku dodávatel'a 

3 Ak bola alebo poškodeme meradla vody dodanej verejným vodovodom 
spôsobená ochranou meradla odberatel'om alebo zásahom odberatel'a, 
ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo 
opravou meradla hradí odberatel' ochranou meradla odberatel'om sa 
rozumie aj spôsobeme mechanického poškodenia neznámou osobou, poškodenie mrazom, 
odcudzenie neznámou osobou, porušeme alebo odstránenie plomby, porušeme alebo 
odstránenie overovacej 

4 o preskúšanie meradla vody dodanej verejným vodovodom nezbavuje odberatel'a 
povmnostJ v lehote vodné Ak nemožno presne množstvo odberu vody 
za poruchy meradla, sa množstvo odberu vody za príslušné obdobie podl'a 
odberu vody v porovnatel'nom období minulého roku Ak 1de o nový odber alebo zmenu 
v odberových pomeroch, sa množstvo odobratej vody podl'a množstva dodávanej vody 
v nasledujúcom porovnatel'nom období, prípadne 1ným spôsobom dohodnutým 
s odberatel'om 

5 Meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie producent svojím 
meradlom množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie, ak to ustanovuje prevádzkový 
ponadok verejnej kanalizácie Ak sa množstvo odpadovej vody 
meradlom, musí takéto meradlo požiadavky osobitným predpisom Ak me je 
množstvo odpadových vôd merané, má sa za to, že producent, ktorý odoberá 
vodu z verejného vodovodu, do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré 



podl'a z1sten1a odobral z verejného vodovodu, s množstva vody získaneJ 
z mých zdroJOV Takto z1stené množstvo odpadových vôd Je podkladom na 

6 Ak producent do verejneJ kanalizácie vodu z mých zdroJOV ako z verejného 
vodovodu, a ak me Je množstvo odpadoveJ vody z1stené meraním alebo mým 
spôsobom ustanoveným vo všeobecne závaznom právnom predpise, z1stí sa množstvo 

odpadových vôd odborným overeným dodávatel'om na základe 
údaJOV, ktoré Je pov1nný producent 

7 Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do vereJneJ kanal1zác1e sa pre Jednotlivé 
druhy plôch tvonac1ch a aktualizuJe v zmysle vyhlášky 397/2003 Z 
z podl'a vzorca Q= H z S liJ , kde 

Q -- množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejneJ kanalizácie, 
H z - pnemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podl'a údaJOV 
Slovenského hydrometeorologického ústavu z úhrnu zrážok za obdobie 
predchádzaJÚCich p1at1ch rokov, 
S - príslušneJ plochy, z ktoreJ vody z povrchového odtoku odtekaJÚ do verejneJ 
kanalizácie, 
liJ -- odtoku stanovený v záv1slost1 od charakteru povrchu plochy 

Dodávate!' na svoJeJ InternetoveJ stránke zverejní údaJe Slovenského 
hydrometeorologického ústavu o pnemere z dlhodobého zrážkového úhrnu pre 
danú lokalitu 

8 Ak má dodávate!' pochybnosti o správnosti údaJOV meradla, množstva vody odvedeneJ do 
vereJneJ kanalizácie alebo z1stí poruchu na tomto meradle, má právo producenta o 
Jeho preskúšame Producent Je povmný do 30 dní odo ž1adost1 
preskúšame tohto meradla podl'a osobitného predpisu Výsledok preskúšan1a producent 
neodkladne písomne oznámi dodávatel'ov1 

9 Ak sa pn skúške meradla množstva vody odvedeneJ do vereJneJ kanalizácie vyžiadaneJ 
dodávatel'om z1stí, že 

a) toto meradlo Je z dôvodu, že požiadavky stanovené osobitným 
predpisom a/alebo Jeho údaJe sa odchyl'ujú od v1ac, ako osobitný 
predpis, ten, komu bola odchýlka na prospech uhradí druheJ strane rozdiel, a to 
odo posledného tohto meradla pred podaním ž1adost1 V tomto 
prípade náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu tohto meradla hradí producent 

b) toto meradlo požiadavky stanovené osobitným predpisom a/alebo Jeho údaJe sa 
neodchyi'UJÚ od v1ac, ako osobitný predpis, uhradí náklady spoJené s 
preskúšaním tohto meradla dodávate!' 

10 Ak bola alebo poškodenie meradla množstva vody odvedeneJ do vereJneJ 
kanal1zác1e spôsobené ochranou tohto meradla producentom alebo 
zásahom producenta, ktorý spôsobil poškodeme tohto meradla, náhradu škody a náklady 
spoJené s výmenou alebo opravou tohto meradla hradí producent Na posúdenie 

ochrany meradla sa pnmerane ods 3 tohto 

11 o preskúšame meradla množstva vody odvedeneJ do verejneJ kanalizácie 
nezbavuJe producenta povmnost1 v lehote Ak nemožno presne 
množstvo odpadových vôd za poruchy meradla množstva vody odvedeneJ 
do vereJneJ kanalizácie, sa množstvo odpadových vôd za príslušné 
obdobie podl'a množstva odpadových vôd v porovnatel'nom období mmulého 
roku Ak 1de o nové odpadových vôd alebo zmenu vo odpadových 
vôd, sa množstvo odpadoveJ vody podl'a množstva odpadoveJ 
vody v nasledujúcom porovnatel'nom období, prípadne mým spôsobom dohodnutým s 
producentom 



IV. Cena za dodávku vody a cena za odvádzanie odpadových vôd 

Cena za dodávku vody a cena za odvádzanie odpadových vôd Je stanovená rozhodnutím 
úradu pre reguláciU odvetví len "ÚRSO") Aktuálne ceny za dodávku vody 
a aktuálne ceny za odvádzanie odpadových vôd dodávate!' na svojeJ 
mternetoveJ stránke (www zsvs sk) a prostredníctvom SVOJICh zákazníckych cent1er 

2 Ak Je dodávka vody a/alebo odvádzame odpadových vôd merané, zmenené ceny za 
dodávku vody a/alebo za odvádzanie odpadových vôd pre príslušné obdobie sa 
použiJÚ po vykonaní prvého po nadobudnutí cenového rozhodnutia Do 
vykonama sa použiJÚ ceny pre predchádzajúce obdobie Ak sa 
množstva dodaneJ pitneJ vody alebo odvedeneJ odpadoveJ vody nevykoná, pn fakturácii sa 
uplatní cena v prospech dodávatel'a, ak odberatel'/producent neumožnil 
meradla am na základe opakovaneJ výzvy dodávatel'a Ak me Je dodávka vody 
a/alebo odvádzanie odpadových vôd merané, zmenené ceny za dodávku vody 
a/alebo zmenené ceny za odvádzanie odpadových vôd sa použiJÚ odo uvedeného 
v rozhodnutí ÚRSO 

V. Fakturácia a spôsob úhrady vodného a 

1 Právo na vodné vzmká vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlom 
Ak me Je osadené meradlo, právo na vodné vzmká vtokom do hlavného uzáveru 
pnpoJeného pozemku alebo stavby, prípadne do uzáveru hydrantu, výtokového stoJana, 
pln1aceho m1esta alebo hadicového zanaden1a 

2 Právo na vzmká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

3 Dodávka vody a odvádzame odpadových vôd sa realizuje v zmysle platného zákona 
222/2004 Z z o dan1 z pndaneJ hodnoty, v znení neskorších predpisov, ako opakovaná 

dodávka Obdobím opakovaneJ dodávky vody a odvádzama odpadových vôd je obdobie, za 
ktoré platí odberatel'/producent preddavkové platby alebo faktúry Toto obdobie Je uvedené 
v Zmluve alebo dodávatel'om 

4 Odberatel' Je povmný v pnebehu roka za opakované dodávky vody a odvádzame 
odpadových vôd platby na základe preddavkov s faktúrami alebo faktúr 

5 Výšku preddavkov dodávate!' podl'a pnemerného množstva dodaneJ vody 
a pnemerného množstva odvedeneJ odpadoveJ vody, za predchádzaJúce obdob1e 
opakovaneJ dodávky vody a odvádzama odpadových vôd 

6 Ak me Je možné množstvo dodaneJ vody a množstvo odvedeneJ odpadoveJ vody na 
fakturácie, dodávate!' množstvo dodaneJ vody a množstvo odvedeneJ odpadoveJ 

vody podl'a predpokladaného množstva dodávky vody a predpokladaného množstva 
odvedených odpadových vôd 

7 dodaneJ vody a odvedeneJ odpadoveJ vody vykoná dodávate!' na základe 
údaJOV o množstve dodaneJ vody a/alebo odvedeneJ odpadoveJ vody získaných v súlade 
s Ili týchto VZP 

8 Na základe podl'a bodu 7 tohto dodávate!' vystaví 
odberatel'ov1/producentov1 faktúru alebo v prípade preddavkoveJ úhrady -
faktúru, ktorou bude rozd1el medzi uhradenými preddavkovýml platbami za 
opakovanú dodávku vody a/alebo odvádzame odpadových vôd a spotrebou 
z1stenou podl'a bodu 7 tohto 

9 Odberatel'/producent sa zavazuJe dodávatel'ov1 preddavkovú platbu za opakované 
dodávky vždy k 15 v príslušnom kalendárnom mes1ac1 a faktúru alebo 
faktúru v lehote 14 dní odo JeJ odoslania, ak v Zmluve n1e je dohodnuté 1nak Ak Je 
výsledkom faktúry preplatok, dodávate!' preplatok odberatel'ov1/producentov1 
vráti spôsobom akým tento uhrádza 



10 Na úhradu sVOJICh závazkov môže odberatel' platobný príkaz na úhradu, platobný 
príkaz na mkaso, poštový poukaz alebo môže závazky v hotovosti do 
pokladne dodávatel'a V prípade spôsobu platenia formou platobného príkazu na Inkaso, 
odberatel' vo svojom ústave súhlas s Inkasom v prospech 
dodávatel'a, s ktorým ho písomne oboznámi a dostatok prostnedkov 
na svojom v ústave tak, aby pnpísame platieb na dodávatel'a bolo 
realizované v dohodnuteJ lehote splatnosti Ak Inkaso nebude možné odberatel' 
Je pov1nný úhradu bezodkladne mým spôsobom 

11 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky platby podl'a Zmluvy a týchto VZP, okrem platby 
v hotovosti, sa považujú za zaplatené pnpísaním zodpovedajúceJ sumy na dodávatel'a 

12 V prípade omeškama odberatel'a/producenta s úhradou akejkol'vek faktúry alebo 
preddavkoveJ platby za opakované dodávky má dodávate!' právo s1 
u odberatel'a/producenta zaplatenie zmluvneJ pokuty vo výške 0,05 % z dlžneJ sumy za 
každý omeškania 

Vl. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1 Odberatel' má právo, s výmmkou stanovených dôvodov podl'a VIli týchto VZP, na 
plynulú dodávku vody z vereJného vodovodu a odvádzame odpadových vôd do verejneJ 
kanal1zác1e 

2 Dodávate!' Je pov1nný predpoklady k bezporuchoveJ dodávke vody 
a bezporuchovému odvádzamu odpadových vôd Ak dôjde k poruche na verejnom 
vodovode alebo verejneJ kanalizáCII Je dodávate!' pov1nný vykoname opravy bez 

odkladu, od kedy sa o poruche dozvedel 

3 Odberatel'/producent Je povmný vodovodnú a prípojku, vnútorný 
vodovod a vnútornú kanalizáciu a ostatné zanadema slúžiace na pnvádzame dodávaneJ 
vody a odvádzame odpadových vôd, v stave zodpovedajúcom požiadavkám príslušných 
techmckých nonem Ak dôjde k poruche na vodovodneJ alebo prípojke, 
vnútornom vodovode alebo vnútorneJ kanalizácii, Je odberatel'/producent povmný najneskôr 
nasledUJÚCI pracovný po z1stení poruchy, vzmk poruchy dodávatel'ov1 a 

na vlastné náklady vykoname opravy bez odkladu 

4 Ak dôjde k zanesemu vereJneJ kanalizácie prevádzkou prípojky alebo vnútorneJ 
kanalizácie, ktoré brám odtoku odpadových vôd, odstráni poruchu dodávate!' na náklady 
producenta 

5 Producent nesm1e do verejneJ kanalizácie škodlivé látky uvedené 
v Zozname l Prílohy 1 zákona 364/2004 Z z o vodách v platnom znení 
a) Organohalogénové a látky, ktoré môžu takéto vo vodnom 

prostredí 
b) Orgamcké fosforu 
c) Organické cínu 
d) Látky, ktoré maJú vo vodnom prostredí alebo pôsobením vodného prostredia 

karcinogénne, mutagénne alebo teratogénne 
e) a JeJ 
f) Kadmium a JeJ 
g) Perzistentné minerálne oleJe a uhl'ovodíky ropného pôvodu 
h) Kyamdy 

1) Perzistentné syntetické látky, ktoré môžu na hlad1ne, v suspenzii alebo 
ku dnu a ktoré môžu akémukol'vek použ1t1u vôd 

6 Producent nesm1e do vereJneJ kanalizácie taktiež nasledovné látky 
a) rádioaktívne, a 1né látky, ohrozujúce zdravie a 

pracovníkov dodávatel'a, 
b) látky, narušujúce matenál stokoveJ s1ete alebo 
c) látky, ohrozujúce prevádzku alebo spôsobujúce poruchy v stokoveJ s1et1 ( napr 

vatové do uší, tampóny, obrúsky, hyg1emcké vložky ) 



d) horl'avé a výbušné látky, príp látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou tvona 
výbušné, dus1vé alebo otravné zmes1, 

e) nezávadné látky, ktoré však zmiešaním s 1ným1 látkami, vyskytujúcimi sa v kanalizácii, 
vyvíJaJÚ Jedovaté látky, 

f) pesticídy, Jedy, omamné látky a ž1eravmy, 
g) v množstve, presahujúcom 200 mg/l, 
h) ropa a ropné látky v množstve, presahujúcom 5 mg/l pn verejneJ kanalizácii bez 

alebo 20 mg/l pn vereJných kanalizáciách s 
1) tuky 

7 Ak má dodávate!' podozrenie, že producent dohodnuté l1m1tné 
alebo hodnoty, alebo že látky, ktoré sa nesmú do vereJneJ 
kanalizácie, vykoná v ktoromkol'vek odber vzonek na výust1 producenta Producent má 
právo sa vykonávaneJ kontroly, o ktoreJ ho dodávate!' mformuje Ak svoje právo 
nevyužiJe, alebo sa odmietne kontroly Je dodávate!' oprávnený odber 
vzorky bez producenta Na prípadné námietky producenta z t1tulu pn odbere 
vzorky sa nepnhliada Má sa za to, že kontrola kvality bola vykonaná dohodnutým 
spôsobom 

8 Dodávate!' kvalitu odpadových vôd podl'a bodových alebo zlievaných 
vzonek Jednu vzorku z každého odberu bez meškania producentovi, s ktorým spíše 
záp1smcu o odbere vzonek, v ktoreJ uvedie, aJ kto a ako vykoná chemický rozbor, prípadne 
kto vykoná kontrolný rozbor, ktorý bude pre prípad sporu závazný pre obidve zmluvné 
strany Rozbory vykonávaJÚ laboratóna v súlade s platnými právnymi predp1sm1 V prípade, 
že sa producent odberu vzorky a záp1sn1ca nebude z Jeho strany podpísaná, má 
sa zato, že Je rozhodUJÚCI výsledok kontroly a chem1cký rozbor dodávatel'a Všetky vzorky sa 
mus1a starostlivo aby sa nemohli medzi sebou mou vzorkou Opatna sa 

a/alebo podpisom producenta, ak sa odberu 
a/alebo neodmietne sa a dodávatel'a, podp1sm1 osôb, ktoré sa odberu vzonek 

a sa názov výuste 

9 Ak výsledok kontroly preukáže dohodnutých l1m1tných hodnôt 
odpadových vôd do vereJneJ kanalizácie, náklady spojené s vykonaním kontroly 

zaplatí producent na základe faktúry vystaveneJ dodávatel'om Lehota splatnosti faktúry Je 14 
dní odo JeJ odoslania 

1 O Odberatel'/producent Je pov1nný 

a) podmienky dohodnuté v Zmluve, 

b) v nevyhnutnom rozsahu vstup dodávatel'ov1 alebo ním povereneJ osobe na 
pnpoJenú na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu, na kontroly 

a spol'ahliveJ funkcie verejného vodovodu alebo vereJneJ kanalizácie, z1stema 
stavu meradla alebo Jeho opráv, údržby alebo výmeny alebo vykonama kontrolného 
merania množstva a kvality vody a odpadových vôd, vykonama 
meradla, ako aJ z1stema technického stavu vodovodneJ prípojky alebo prípojky 
a dodávatel'ov1 potrebnú 

c) bezodkladne dodávatel'ovl zistenú poruchu na vodovodneJ alebo 
prípojke, vrátane poruchy na meradle, naJneskôr však nasleduJÚCI pracovný po z1stení 
vzmku poruchy, 

d) o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k Jeho odstráneniu alebo 1nému 
neoprávnenému zásahu na meradle, neodkladne prekážky, ktoré 

stavu na meradle, najma neodkladne opatrenia prot1 zaplavemu 
pnestoru, v ktorom Je meradlo umiestnené alebo zamrznutiu meradla, 

e) vopred písomne dodávatel'ov1 návrhy zm1en v ním vykonávaneJ ktoré 
môžu vplyv na zmeny v zásobovaní vodou alebo v odvádzaní a odpadových 
vôd, 



f) písomne dodávatel'ov1 nové alebo zmenené údaje, ktoré sú uvedené v Zmluve a 
súv1s1a s odberom vody z vereJného vodovodu alebo s odvádzaním odpadových vôd do 
vereJneJ kanalizácie, 

g) písomne dodávatel'ov1 zmenu vlastníckeho práva k nehnutel'nost1 pnpoJeneJ na 
verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu Pok1al' tak odberatel'/producent neurobí, znáša 
všetky náklady na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd až do oznámema 
zmeny, 

h) písomne dodávatel'ovl zmenu adresy na písomností naJneskôr 
v lehote 30 dní odo zmeny Do doby oznámenia odberatel'a/producenta 
o zmene adresy na písomností, dodávate!' písomnosti na adresu na 

písomností uvedenú v Zmluve, 

1) aby vpusty vôd bol! vybavené zanadením na 
zachytávame splavenín, 

J) bezodkladne vzmknutý havanjný stav a opatrema na znížeme dopadu 
haváne na prevádzku verejného vodovodu a vereJneJ kanalizácie 

11 Odberatel' nesmie bez súhlasu dodávatel'a dodanú vodu z vereJného vodovodu na 
1ný, ako zmluvne dohodnutý a am vodu odberatel'ov1, ak me Je 
Zmluvou dohodnuté mak 

12 Producent me Je oprávnený bez súhlasu dodávatel'a odpadové vody od 
odberatel'a, ak me Je Zmluvou dohodnuté mak 

13 Odberatel' nesm1e vlastný zdroJ vody s vodovodnou prípojkou pnpoJenou na 
verejný vodovod alebo s verejným vodovodom Producent nesm1e 
prípojku so žumpou, sept1kom resp domovou odpadových vôd 

14 Odberatel' nesmie bez súhlasu dodávatel'a s meradlom (neoprávnená 
mampulác1a s meradlom) a hlavným uzáverom vody 

15 Dodávate!' nezodpovedá za škody a ušlý z1sk vzmknuté nedostatkom tlaku vody pn 
obmedzení alebo prerušení dodávky vody z dôvodu m1monadnej udalosti, pn prerušení 
dodávky elektnckeJ energ1e alebo z dôvodu, kedy Je prevádzkovate!' oprávnený dodávku 
vody alebo v zmysle VIli týchto VZP 

VIl. Reklamácia 

Reklamácie sa v súlade s ponadkom vydaným dodávatel'om 
ponadok Je k dispozícii v sídle dodávatel'a, na všetkých Jeho zákazníckych 

m1estach a na InternetoveJ stránke dodávatel'a 

VIli. Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody a odvádzania odpadových 
vôd 

1 Dodávate!' môže alebo dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzame 
odpadových vôd do verejneJ kanalizácie 

a) z dôvodu m1monadnej udalosti, 
b) pn poruche na vereJnom vodovode alebo na vereJneJ kanalizácii, 
c) pn ohrození ž1vota a zdravia l'udí alebo majetku, 
d) pn vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach, 
e) pn obmedzení zásobovania vodou, 
f) pn vyhlásení odberu vôd, 
g) ak nevyhoVUJe zanaden1e odberatel'a techmckým požiadavkám tak, že kvalita vody vo 

verejnom vodovode môže zdravie alebo osôb alebo škodu na 
maJetku, 



h) ak zanademe alebo spôsob odberu vody alebo odvádzama 
odpadových vôd Je v rozpore s dohodnutými techmckým1 podm1enkam1 tak, že môže 
zdravie, osôb alebo maJetok, prípadne neprípustné techmcké alebo 
technologické zmeny v dodávke vody, v odvádzaní odpadových vôd alebo 
odpadových vôd, 

1) ak neumožní odberatel'/producent prístup k meradlu alebo vodovodneJ 
prípojke alebo ku prípojke alebo neumožní dodávatel'ov1 
v oznámenom termíne odber vzonek z vodovodneJ prípoJkY alebo prípojky, 

J) ak dodávate!' z1stí neoprávnené pnpoJeme vodovodneJ prípojky alebo prípojky 
alebo neoprávnené odvedenie vôd z povrchového odtoku do vereJneJ kanalizácie, 

k) ak odberatel'/producent odstráneme ZisteneJ poruchy na SVOJICh zanademach 
alebo na svoJeJ vodovodneJ prípojke, alebo na svoJeJ prípojke v lehote 
stanoveneJ ktorá nesm1e kratšia ako tn dn1, 

l) pn preukázaní neoprávneného odberu vody alebo neoprávneného odpadových 
vôd, 

m) ak používa dodanú vodu na mý ako Je dohodnuté v Zmluve, 
n) v prípade nezaplatema faktúry alebo preddavkoveJ platby za opakované dodávky po dobu 

dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti, 
o) pn poruche na vodovodneJ prípojke alebo prípojke v prípade, ak Je vodovodná 

prípoJka alebo prípojka maJetkom dodávatel'a, 
p) ak neoprávnene mampuluje s meradlom, 
q) ak ochranu meradla pred poškodením, 
r) v prípade neplnenia 1ných povmností odberatel'om/producentom, ktoré mu vyplývaJú zo 

zákona 442/2002 Z z , v znení neskorších predpisov, zo všeobecne závazných právnych 
predpisov, z prevádzkového ponadku verejného vodovodu alebo z prevádzkového ponadku 
vereJneJ kanal1zác1e alebo zo Zmluvy, 

s) ak Je to dohodnuté v Zmluve, 
t) z 1ných dôvodov osobitných právnych predpisov 

2 Dodávka vody verejným vodovodom a odvádzame odpadových vôd verejnou kanalizáciou, 
budú obnovené bez odkladu, po odpadnutí dôvodu obmedzema alebo 
prerušema dodávky vody a/alebo odvádzama odpadových vôd Ak k obmedzemu alebo 
prerušeniu dodávky vody a odvádzama odpadových vôd došlo pre okolnosti na strane 

dodávka vody a/alebo odvádzame odpadových vôd bude obnovené 
až po uhradení nákladov, ktoré vznikli v súv1slost1 s prerušením dodávky a JeJ 
obnovením Ak dôvodom obmedzema alebo prerušema dodávky vody a odvádzama 
odpadových vôd bolo meškame odberatel'a /producenta s platením vodného a 
prípadne preddavkoveJ faktúry bude dodávka vody a odvádzame odpadových vôd 
obnovená až po uhradení všetkých splatných pohl'adávok s 1ch príslušenstvom a nákladov 
súv1s1aclch s prerušením a obnovením dodávky vody/ odvádzama odpadových vôd 

IX. Neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené 
odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

1 Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu je: 
a) odber v rozpore so Zmluvou, 
b) odber vody neuvedený v Zmluve, 
c) odber pred meradlom alebo odber po odstránení meradla, 
d) odber s pouz1vaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber 

nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako Je 
e) odber s použitím meradla, na ktorom bolo poškodené zarsten1e protr manipulácii, 

odber s použitím požiarneho obtoku na mé ako na požrarne, 
g) odber bez súhlasu dodávatel'a, 
h) nedovolené otvoreme prívodu vody- neoprávnená mampulác1a s hlavným uzáverom vody 

2 Neoprávneným odpadových vôd do verejnej kanalizácie je: 
a) látok, ktorých odvádzanre do vereJneJ kanal1zác1e Je zakázané, 
b) odpadových vôd prípojkou neuvedenou v Zmluve, 
c) v rozpore so Zmluvou, 
d) v rozpore s podm1enkam1 ustanovenými prevádzkovým ponadkom vereJneJ 

kanal1zác1e, 



e) pred meradlom alebo po odstránení meradla alebo 
s používaním meradla, na ktorom Je poškodené za1steme prot1 neoprávneneJ mampulác11, 

s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu 
nezaznamenáva alebo zaznamenáva menš1e množstvo ako Je 

g) odpadových vôd prípojkou, ktorú prepOJI\ so žumpou 
alebo domovou odpadových vôd 

3 Za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené odpadových 
vôd Je odberatel'/producent pov1nný dodávatel'ovl škodu rovnaJúcu sa naJmeneJ 
výške vodného a za množstvo vody neoprávnene odobraté z verejného 
vodovodu a neoprávnene vypustené do vereJneJ kanalizácie a výške nákladov dodávatel'a 
spoJených so z1stením neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu 
a neoprávneného odpadových vôd do verejnej kanalizácie a nákladov 
spojených s likv1dác1ou následkov vypustenia látok zakázaných do verejnej 
kanalizácie Právo dodávatel'a na prerušeme alebo obmedzeme dodávky vody z verejného 
vodovodu a na prerušenie alebo obmedzenie odvádzama odpadových vôd verejnou 
kanalizáciOU a nárok na zaplateme zmluvnej pokuty tým me je dotknuté 
Ak me je možné množstvo vody neoprávnene odobratej z verejného vodovodu alebo 
množstvo odpadovej vody neoprávnene vypustenej do verejnej kanal1zác1e podl'a 
1ných ustanovení VZP, sa toto množstvo podl'a smerných spotreby 

X. Zmluvné pokuty 

V prípade porušema povmnost1 odberatel'a/producenta podl'a Vl bod 1 O písm a), e), f), 
g), h) týchto VZP má dodávate\' právo na zaplateme zmluvnej pokuty vo výške 150,- EUR 
za každé takéto porušeme 

2 V prípade porušenia povmnost1 odberatel'a/producenta podl'a Vl bod 1 O písm b), d) 
a podl'a bodu 14 Vl týchto VZP, má dodávate\' právo na zaplateme zmluvnej pokuty vo 
výške 250,- EUR za každé takéto porušeme 

3 V prípade porušeme pov1nnost1 odberatel'a/producenta podl'a Vl bodu 1 O písm c), podl'a 
bodu 11, 12 a 13 Vl týchto VZP, má dodávate\' právo na zaplateme zmluvnej pokuty 
vo výške 300,- EUR za každé takéto porušeme 

4 V prípade, že odberatel'/ producent koná tak, že sa jeho odber považuje za neoprávnený 
odber vody z verejného vodovodu v zmysle IX bod 1 týchto VZP je povmný 
dodávatel'ov1 jednorazovo zmluvnú pokutu vo výške 270- EUR 

5 V prípade, že odberatel'/ producent koná tak, že sa jeho odpadových vôd do 
verejnej kanalizácie považuje za neoprávnené v zmysle IX bod 2 týchto VZP je 
pov1nný dodávatel'ov1 jednorazovo zmluvnú pokutu vo výške 270- EUR 

6 Ak producent vypustí odpadovú vodu vo množstve, než bolo dohodnuté v Zmluve 
prípustná tolerancia je +1 O%, zaplatí producent dodávatel'ov1 okrem aj 

zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku pnpadajúceho na množstvo vody takto 
nav1ac vypustenej 

7 Ak odberatel' vypustí do verejnej kanalizácie odpadové vody vo vyššej max 
hodnote než bolo dohodnuté v Zmluve, zaplatí dodávatel'ovl okrem a 
náhrady škody aJ zmluvnú pokutu, nasledovne 
Za každého ukazovatel'a alebo hodnoty 
o každé jedno percento sa zmluvná pokuta násobkom a povoleného 
denného množstva OV v m3/d podl'a tabul'ky 

Pn pnetoku [1/s] 
do 5 (vrátane) 
nad 5 do 1 O (vrátane) 
nad 1 O do 50 ( vrátane) 
nad 50 

pH 
0,04 (4%) 
0,03 (3%) 
0,02 (2%) 
0,01 (1 %) 

ostatné 
0,08 (8%) 
0,07 (7%) 
0,06 (6%) 
0,05 (5%) 



Zmluvná pokuta bude dodávatel'om za dní, ktorých došlo k 
Ak túto dobu nemožno presne pre zmluvneJ pokuty sa bude 

doba 30 dní 
mm1málna výška zmluvneJ pokuty za l1m1tných koncentrácii Je 

1000- EUR a max výška Je 30 000- EUR 
8 Zaplatením zmluvneJ pokuty v zmysle tohto VZP me Je dotknuté právo dodávatel'a na 

náhradu škody v plnom rozsahu, ktorú Je dodávate!' oprávnený nezávisle od 
zmluvneJ pokuty 

Xl. 

Písomnosti zmluvnými stranami sa na Zmluvy považujú za 

a) prevzatia písomnosti, 
b) v prípade odopretia pnJatla písomnosti, JeJ pnjatle bolo odopreté, 
c) v prípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnutý a sa uloží na pošte, považuje 

sa za uplynutím tretieho odo JeJ uložema, 1 sa adresát o JeJ uložení 
nedozvedel, 

d) v prípade, ak me Je možné na adresu uvedenú v Zmluve z dôvodu, že 
adresát me Je známy a 1ná adresa n1e Je druheJ zmluvneJ strane známa, sa 
považuje za vrátenia zásielky odos1elatel'ov1 

2 Elektromcké dokumenty, ktoré dodávate!' zas1ela odberatel'ov1/producentov1 elektromcky 
(e-mailovou poštou) na e-ma1lovú adresu odberatel'a/ producenta uvedenú v záhlaví Zmluvy, 
sa na Zmluvy považujú za odberatel'ov1/producentov1 okamihom, kedy 
dodávate!' dostane e-mailovú správu z odoslelaJúceho serveru, že správa bola úspešne 
postúpená na e-ma1lovú adresu odberatel'a/producenta 

XII. Zánik zmluvy 

Zmluva zamká 

a) uplynutím na ktorý bola uzavretá, 
b) dohodou zmluvných strán, 
c) odstúpením od Zmluvy, 
d) Zmluvy, 
e) zámkom zmluvneJ strany FO, zámkom PO bez právneho nástupcu), 
f) ak tak ustanovuje osobitný právny predpis 

2 Dodávate!' Je oprávnený okamžite od Zmluvy z nasledovných dôvodov, ktoré sa 
považujú za podstatné porušenie Zmluvy 

a) ak napnek výzve dodávatel'a na opravu zar1adema odberatel'a/producenta, Je zanademe 
odberatel'a/producenta v rozpore s dohodnutými techmckým1 podm1enkam1 tak, že môže 

zdrav1e, osôb alebo majetok, prípadne neprípustné techmcké 
alebo technologické zmeny v dodávke vody, v odvádzaní odpadových vôd alebo 
odpadových vôd, 

b) ak dodávate!' ZIStí, že odberatel'/producent sa dopustil neoprávneného pnpoJema 
vodovodneJ prípojky alebo prípojky, 

c) ak odberatel'/producent napnek výzve dodávatel'a odstráneme ZisteneJ 
poruchy na SVOJICh zanademach alebo na svojeJ vodovodneJ prípojke, alebo na svoJeJ 

prípojke v lehote stanoveneJ dodávatel'om, ktorá nesmie kratšia ako tn dm, 
d) pn neoprávnenom odbere vody alebo neoprávnenom odpadových vôd, 
e) ak odberatel'/producent používa dodanú vodu na mý ako Je dohodnuté v Zmluve alebo 

odvádza odpadové vody s hodnotami a množstvom nezodpovedaJÚCim 
prevádzkovému ponadku verejneJ kanalizácie, 

f) ak odberatel'/producent nezaplatí závazky vyplývajúce zo Zmluvy po dobu dlhšiu 
ako 30 dní po lehote splatnosti týchto závazkov, 

g) ak napnek výzve dodávatel'a odberatel'/producent pnspôsobeme techmckých 
zanadení tak, aby bolo možné množstvo vody, 



h) ak odberatel' napnek výzve dodávatel'a, ktorý sa rozhodne meradlo na vodovodnú 
prípojku, z ktoreJ sa doteraz odber vody nemeral, nevykoná podl'a pokynov dodávatel'a 
potrebné úpravy na vodovodneJ prípoJke, 

1) ak odberatel'/producent nedovolene mampuluje s meradlom, 
J) ak odberatel'/producent písomne neoznámi dodávatel'ov1 zmenu vlastníckeho práva 

k nehnutel'nost1 pnpoJeneJ na verejnú kanal1zác1u alebo vereJný vodovod, 
k) ak odberatel' odobene za 12 predchádzaJÚCich mesiacov vodu v množstve do 5m3

, 

l) ak s1 napnek výzve dodávatel'a odberatel'/producent neplní ktorúkol'vek zo sVOJICh 
zákonných alebo zmluvne dohodnutých povinností 

3 Dodávate!' môže od Zmluvy aJ v prípade, že sa dozv1e, že plneme Zmluvy sa stalo 
nemožným vo ku konkrétnemu odberatel'ov1, producentovi (napr zmena 
vlastníckeho práva k nehnutel'nost1, objektu do ktorého Je dodávaná voda alebo z ktorého Je 
odvádzaná odpadová voda) 

4 Odstúpenie od zmluvy Je od momentu písomného odstúpema 
odberatel'ov1/producentov1 Po odstúpenia od Zmluvy Je dodávate!' oprávnený 

dodávku vody a/alebo odvádzame odpadových vôd Odstúpením od Zmluvy n1e Je 
dotknuté právo dodávatel'a na zaplatenie zmluvneJ pokuty, právo na náhradu škody a 1né 
nároky, ktoré vzmkll do doby odstúpenia od Zmluvy 

5 Odberatel'/producent môže Zmluvu 

a) bez uvedema dôvodu, Zmluva zamká uplynutím 
výpovedneJ lehoty, ktorá od prvého kalendárneho mes1aca 
nasledujúceho po výpovede dodávatel'ovl, 

b) z dôvodu zmeny ceny za dodávku vody a zmeny ceny za odvedenie odpadoveJ 
vody alebo z dôvodu zmeny týchto VZP, Zmluva zaniká uplynutím 
výpovedneJ lehoty, ktorá od prvého kalendárneho mes1aca 
nasledujúceho po výpovede dodávatel'ov1 

XIII. ustanovenia 

1 Dodávate!' Je oprávnený zneme VZP z dôvodu zmeny okolností, ktoré platili v 
1ch vzmku Dodávate!' Je povmný zmenené VZP naJmeneJ 30 dní pred 
nadobudnutia 1ch na mternetoveJ stránke dodávatel'a 

2. Dodávate!' a odberatel'/producent sa dohodil, že ustanovenia Zmluvy a týchto VZP, týkajúce 
sa nárokov na zaplatenie zmluvných pokút ako aJ zmluvného úroku z omeškama zostávajú 
v platnosti aJ v prípade zámku Zmluvy podl'a XII týchto VZP 

3 Ak by mektoré ustanoveme Zmluvy alebo týchto VZP bolo neplatné alebo sa neplatným 
stalo, nemá táto vplyv na a ostatných ustanovení Zmluvy 
a týchto VZP 

4 Odberatel'/producent- fyz1cká osoba Je oboznámená, že v zmysle zákona 428/2002 Z z 
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, sú dodávatel'om spracovávané 
JeJ osobné údaJe uvedené v Zmluve, ktoré sú nevyhnutné na JeJ nadnu identifikáciU, na 

uzatvorema Zmluvy, na plnema práv a povinností vyplývaJÚCich zo Zmluvy, ako 
aJ na všetky so Zmluvou súv1s1ace po dobu trvama platnosti Zmluvy, naJneskôr do 
doby usponadama všetkých nárokov, vzmknutých na základe Zmluvy Odberatel'/producent 
s1 Je vedomý, že podpisom Zmluvy dáva dodávatel'ov1 na dobu súhlas s tým, že 
Jeho osobné údaJe môžu na základe písomneJ zmluvy poskytnuté tretím stranám na 
poštový styk, platobný styk, na balenie a rozosielame faktúr, upomienok a oznámení, 
na podporu, správu a vývoJ systému a na výkon externého 
aud1tu, ak t1eto sú zmluvne tretími stranami Odberatel'/producent 
môže udelený súhlas kedykol'vek písomným oznámením na adresu 
dodávate!' a 



5 Odberatel'/producent me Je oprávnený Jednostranne, bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu dodávatel'a, akékol'vek práva, pov1nnost1 alebo pohl'adávky vyplývaJúce zo 
Zmluvy alebo týchto VZP 

6 VZP boh schválené štatutárnym orgánom dodávatel'a Jeho zmeny, alebo doplnky Je možné 
len na základe schválenia štatutárnym orgánom dodávatel'a 

7 T1eto VZP nadobúdaJú 1 7 2012 



Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky- dokladu: 116810985 

Západoslovenská vodárenská a.s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra samosprávny kraj Odštepný závod 
Tovarnícka 2208, 955 01 K dolnej stanici 7282/20A 

36550949 DPH SK2020154609 2020154609 
911 01 

Obchodný register· Okresný súd Nitra 
Oddiel Sa, vložka 1 0193/N 

ústav: (.:; 

Všeobecná úverová banka, a s 000027-0002601192/0200 Adresa platitel'a -
BIC SUBASKBX l BAN SK83 0200 0000 2700 0260 1192 samosprávny kraj 
Slovenská a s 000000-0233888602/0900 K dolnej stamci 7282/20A 
BIC GIBASKBX l BAN SK88 0900 0000 0002 3388 8602 911 01 

Dátum vystavenia 28 07 2016 36126624 
Bankový SK5181800000007000504489 

Forma úhrady: Prevodný príkaz zákazníckeho 8000006923 

Adresa odberneho miesta odberného miesta 

l 
odberneho miesta 

Bánovce nad Bebravou, AndreJa Hlinku 1393 80021-2520 82102520 

Vážený zákazník, 
zasielame Vám rozpis budúcich platieb za opakované dodávky 

l l-

Dátum dodania Dátum l Variabilný symbol pre ! Cena Sadzba l Suma l Výška l tovaru l l predda\fkov i bez DPH v€ 1 DPHv%, DPH v€ l preddavku v € 
l - l 

15 8.2016 l 15.8 2016 l 8000006923 l 1Š8,33j 20% L 31,671 190,00 
15 9.2016 l 1592016 l 8000006923 l 158,331 20% l 

15 10 2016 l 15.10.2016 l 8000006923 l 158,33J 20% l 
15 11 2016 l 15112016 l 8000006923 l 158,331 20% l 31,671 190,00 
15 12 2016 -- l 1512 2016 l 8000006923 l 158,33 L 20% l 31,671 190,00 

V období nasledujúcom po splatnosti poslednej pred písanej zálohy bude vykonané spotreby 
Úhradu jednotlivých predpisov záloh vykonávajte v termíne splatnosti pod prideleným vanabilným symbolom 8000006923 
na náš bankový SK8302000000270002601192. 

3905906 



Rozhodnutie predsedu TSI( 
o správy majetku TSK 

V zmysle 9, bod (l) písm. a) a bod (2) písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom 
samosprávneho kraja predseda TSK rozhodol o správy majetku TSK od 

správcu: Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Farská 7, 
957 20 Bánovce nad Bebravou: 

Odovzdávajúci: 

len "správca") 

Preberajúci: 

len "TSK") 

Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou, 
so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou 
v zastúpení: Ing. Jozef Orieška, 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0050 5684 

37922459 

a 

samosprávny kraj, 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol 
v zastúpení: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
bankové spojenie: Štátna poldadnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

36126624 
2021613275 

l. 
Predmet rozhodnutia 

l. Predmetom rozhodnutia predsedu TSK je majetku TSK zo správy Strednej 
odbornej školy, Farská 7, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad 
Bebravou, špecifikovaný nasledovne: 

l. majetok - objekt bývalého Stredného odborného odevného, 
ul. A. Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou, pozostávajúci z: 

a) Názov majetku: 
(názov majetku evidencie: Internát-
Inv. 1021 8011 
Obstarávacia cena: 287 097,52 Eur 
Zostatková cena: uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majetku, ku 

preberania majetku 
List vlastníctva: 2896, na parcele 2515/1, súpisné 1393, 

k. ú. Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, 
okres Bánovce nad Bebravou 



b) Názov majetku: 
Zostatková cena: 

List vlastníctva: 

Administratívna budova 
uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majetku, ku 
preberania majetku 
2896, na parcele 2515/4, súpisné 1393, 
k ú. Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, 
okres Bánovce nad Bebravou 

aj administratívna budova sú v majetkovej a evidencii vedené pod 
jedným inv. 1021 8011 v jednej obstarávacej cene 287 097,52 Eur. 

c) Názov majetku: Školské zariadenie 
(názov majetku evidencie: Dielne odb. výcviku- prístavba) 
Inv. 1021 8015 
Obstarávacia cena: 82 051,14 Eur 
Zostatková cena: uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí maj etlcu, leu 

preberania majetku 
List vlastníctva: 2896, na parcele 2515/2, súpisné 1393, 

k ú. Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, 
okres Bánovce nad Bebravou 

d) Názov majetku: Školské zariadenie 
(názov majetku evidencie: Prístavba tried 
Inv. 1021 8012 
Obstarávacia cena: 24 547,30 Eur 
Zostatková cena: uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majetku, ku 

preberania majetku 
List vlastníctva: 2896, na parcele 2515/3, súpisné 1393, 

Názov majetku: 
Inv. 
Obstarávacia cena: 
Zostatková cena: 

Názov majetku: 
Inv. 
Obstarávacia cena: 
Zostatková cena: 

Názov majetku: 
Inv. 
Obstarávacia cena: 
Zostatková cena: 

k. ú. Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, 
okres Bánovce nad Bebravou 

PrípoJ ka NN pre objekty SOU 
l 021 8013 
3 771,19 Eur 

uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majetku, leu 
preberania majetku 

Plynová 
30223484 
117 925,25 Eur 
uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majetku, ku 
preberania majetku 

Oplotenie areálu SOU 
10218014 
l 600,94 Eur 
uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majetku, leu 
preberania maj etlcu 



2. Nelmutel'ný majetok-pozemky pod budovou a okolie: 

a) Druh pozemku: Ostatné plochy 
(názov majetku evidencie: Pozemok- ostatné plochy) 
Inv. 90319098 
Obstarávacia cena: 18 868,71 Eur 
List vlastníctva: 2896, parcela 2513/1, výmera 3 509m2) k. ú. Bánovce nad Bebravou, 

obec Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou 

b) Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 
(názov majetku evidencie: Pozemok- zastavaná plocha) 
Inv. 90319099 
Obstarávacia cena: 14 63 9,92 Eur 
List vlastníctva: 2896, parcela 2514, výmera 2 723 m2, k. ú. Bánovce nad Bebravou, 

obec Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou 

c) Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 
(názov majetku evidencie: Pozemok- zastavaná plocha) 
Inv. 90319103 
Obstarávacia cena: 2 048,40 Eur 
List vlastníctva: 2896, parcela 2515/1, výmera 377m2, k. ú. Bánovce nad Bebravou 

d) Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 
(názov majetku evidencie: Pozemok- zastavaná plocha) 
Inv. 90319100 
Obstarávacia cena: 3 083,55 Eur 
List vlastníctva: 2896, parcela 2515/2, výmera 565 ml, k. ú. Bánovce nad Bebravou, 

obec Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou 

e) Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 
(názov majetku evidencie: Pozemok- zastavaná plocha) 
Inv. 90319101 
Obstarávacia cena: 9 064,43 Eur 
List vlastníctva: 2896, parcela 2515/3, výmera l 653m2, k. ú. Bánovce nad Bebravou, 

obec Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou 

f) Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 
(názov majetku evidencie: Pozemok- zastavaná plocha) 
Inv. 90319102 
Obstarávacia cena: 4 266,58 Eur 
List vlastníctva: 2896, parcela 2515/4, výmera 795 ml, k. ú. Bánovce nad Bebravou, 

obec Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou 
,_, 

II. 
Dátum správy 

Predmetný majetok špecifikovaný v L s príslušnou dokumentáciou sa odníma zo 
správy Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce nad Bebravou) so sídlom Farská 7, 957 20 
Bánovce nad Bebravou 01.06.2016. 



III. 
nehnutel'ného majetku 

Predmetný majetok sa odnúna zo správy organizácie za jeho 
užívania na plnenie úloh TSK v súlade s 9 bod (2) písm. b) Zásad hospodárenia s 
majetkom samosprávneho haja. 

lY. 
Osobitné ustanovenia 

l. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetlcu bude po podpise prílohu l 
tohto rozhodnutia. 
2. 01.06.2016 odovzdávajúci vyradí majetok z majetkovej a evidencie a 
preberajúci ho zaradí do majetkovej a evidencie. 
3. Správca sa zaväzuje k tomuto dátumu podldady z majetkovej a 
evidencie (zápisy o vyradení majetku, inventáme kru:ty majetlcu, Vl·átane všetkých príslušných 
doldadov o nadobudnutí majetku, technické zhodnotenie, odpisový kalendár, rozdelenie 
majetlcu zcb:oja fmancovania a iné doldady). 
4. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku je oprávnený v mene 
samosprávneho haj a so sídlom v Bc. Marián referent oddelenia 
VPSRaÚM, a bude vyhotovený do 15 dní od nadobudnutia tohto rozhodnutia, t.j. od 
01.06.2016. 
5. Zápis do katastra preberajúca strana. 
6. Rozhodnutie predsedu TSK je vyhotovené v štyroch identických exemplároch, z ktorých 
jeden exemplár obdrží odovzdávajúci a tri exempláre preberajúci. 
7. Rozhodnutie predsedu TSK nadobúda podpisu predsedom TSK a 

01.06.2016. 

2 7 2016 l 

v \ 
Ing. Jaroslav Baška 

predseda TSK 

' ) 





-•-

6. Revízne správy: 
posledná revízia ..... do 

6.1. Elektroinštalácia budov a priestorov: 
Budova A. Hlinku 21- internát 06.10.2014 
Budova A. Hlinku 21 -školská 06.10 2014 
Budova A. Hlinku 21 -plynová 06.10.2014 

merania - výmena hl. 22.2.2007 
6.2. Bleskozvody: 

Budova A. Hlinku 21 25.9.2015 
6.3. Hasiace prístroje a hydranty. 10.2.2016 
6.4. 

Osobný A l O do 250 kg A. Hlinku 23.3.2016 
Osobný A l O do 250 kg A. Hlinku 17.3.2015 

6.5. Komíny (6 objektov) 
Budova A . Hlinku 21 12.5.2016 

6.6. Plynové kotolne: 
Budova A. Hlinku 21- 25.11.2015 

6.7. Servis plynových horákov: 
Budova A. Hlinku 21 06.10.2015 

6.8. Poskytovanie služieb v oblasti a ochrane zdravia pri práci 
6.9. Pasport 41481064 
6 .l O. Dokumentácia požiarno charakteristiky užívanej stavby 

10/2016 
10/2016 
10/2016 

2012 

9/2019 
2/201 

9/2016 
3/2021 

1112016 

11/2016 

10/2016 

Budova A. Hlinku 21 od 8.02.2011 trvá 
6.11. Kniha kontrol v budove SOU A. Hlinku 21 

7. Kópie nájomných zmlúv nájomníkov: 
7 .1. Ing. Milan Gbelský zmluvy 7/2011 
7 .2. JUDr. Mária Gbelská 8/2011 
7.3. Štefan Švilauha-MONT EL 11/2011 
7.4. Duvlan s.r.o. 2/2012 
7.5. JozefMedek 3/2012 
7.6. Štefan- MONT EL 1/2014 
7.7. Peter Kalaba 2/2014 
7.8. Hl(L- TB s.r.o. 112016 
7.9.Biest SK s.r.o. 2/2016 

8. Zoznam zistených nedostatkov 

Bánovce nad Bebravou, 1.6.2016 
..-

l G) 
Za preberajúceho: z, ra v ou 

T 

., ........ " """'V"'-..::t" ., .................. avou 
............ 1'. ......... .. 
Bc. Marián Tu · cík 
referent odd enia VPSRaÚM 

Ing. Jozef Orieška 
školy 

\ 



1.?. Zoznam majetku v nadväznosti na zdroj financovania+ odpis k poslednému pred odovzdaním 
zostava z programu iSpin 

2. Spôsob nadobudnutia majetku: 
Prevzatím majetku na základe Uznesenia samosprávneho kraja 

394/2005 zo 27.4.2005 a 466/2005 zo 31.8.2005 a v súlade s Rozhodnutím Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky CD - 2005 - 4490/6760-1:98/SŠ zo 3.3.2005 a CD-2005-
4490/22359-39:098 zo 9.8.2005. Fotokópia protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku zo 
1.9.2005. 

3. Predmetný wajetok je zapísaný na liste vlastníctva 2896 priložená kópia L V aj 
informatívna kópia mapy 

1021 8011 1393 na parcele 2515/1 
1021 8012 Prístavba tried SOU -o 1393 na parcele 2515/3 
1021 8013 Prípojka NN pre objekty SOU 1393 na parcele 2515/4 
1021 8014 Oplotenie areálu SOU 1393 na parcele 2514 
1021 8015 Dielne odb. výcviku- prístavba 1393 na parcele 2515/2 
3022 3484 Plynová 1393 na parcele 2515/2 
9031 9098 Pozemok- ostatné plochy parcelné pozemku 2513/1 
9031 9099 Po zem ok - zastavaná plocha parcelné pozemku 2514 
9031 91 OO Pozemok- zastavaná plocha parcelné pozemku 2515/2 
9031 91 O l Pozemok- zastavaná plocha parcelné pozemku 2515/3 
9031 9102 Pozemok- zastavaná plocha parcelné pozemku 2515/4 
9031 9103 Pozemok- zastavaná plocha parcelné pozemku 2515/1 

4. Projektová dokumentácia: 
4.1. Rôzne výkresy budovy SOU r.l967 
4.2. Projekt stavby Prístavba tried SOU odevné 51/93 - UR 2,3,4,6) 
z marca 1993 
4.3. Súhrnná technická správa- PS Prístavba- r. 1993 
4.4. Projekt stavby -Prístavba dielní 38/97 1,5, 6) z novembra 1997 
4.5. Elektroinštalácia- Vstupná a spojovacia chodba z júna 1966 
4.6. Rekonštrukcia paravodu +dodatok l: z decembra 1991 
4.7. Statický posudok na strechu z marca 1999 
4.8. Elektroinštalácia- Strihacia máj 1997, PS 1,2,3) 
4.9. Projekt stavby- Plynová zo septembra 1998 1,3) 
4.1 O. Projektová dokumentácia- Výmenníková stanica SOU+ rekonštrukcia elektroinštalácie 

v internáte 
4.11. Projekt- prestavba SOU odevné a SPŠ Bánovce nad Bebravou z decembra 2004 (v šiestich 

vyhotoveniach) 
4.12. Prístavba dielní- sta. (základy) a záznamy z rokovaní výstavby 

5. Písomná dokumentácia: 
rozhodnutie nebolo vydané, takéto rozhodnutie v období prvého uvedenia do 

užívania nevyžadoval stavebný zákon. Pri delimitácii nám nebolo odovzdané. 
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