Dodatok č. 3
zmluvy o nájme č. 4 / 2007
uzatvorenej podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany

Vlastník verejného vodovodu :
Prenajímateľ
Obchodné meno : Obec Borčice
Zastúpený
: Anton Fabuš, starosta obce
Sídlo
Obecný úrad Borčice, č.s. 73
IČO
: 00692310
IČ DPH
: SK 2020608898
Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Dubnica nad Váhom
Číslo účtu
:
Prevádzkovateľ verejného vodovodu :
Nájomca
Obchodné meno
: Považská vodárenská spoločnosť, a.s. ,
Sídlo
: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
Zapísaný
: v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd.Sa, vl.č. 10421/R
Zastúpený
: predstavenstvom a.s.
Oprávnení
k podpísaniu zmluvy : Ing. Ján Balušík , predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Lagiň , člen predstavenstva
IČO
: 36 672 076
DIČ
: 2022237547
IČ DPH
: SK 2022237547
Bankové spojenie
: VÚB a.s.
číslo účtu
:
Článok II.
Predmet dodatku.
Predmetom dodatku je zmena :
1.

Znenie článku III. zmluvy o nájme sa v bode 1. dopĺňa o text , ktorý sa vkladá pred predposlednú
vetu, a ktorý znie :
a nájom majetku prenajímateľa – vodovodné zariadenie „ IBV Borčice objekt SO 301 vodovod“
nachádzajúceho sa na pozemkoch v katastrálnom území Borčice, vedeného okrajom prístupovej
komunikácie k IBV vybudovaného v roku 2011 v skladbe :
- vetva „ A“ vodovodné potrubie HDPE 100 SDR 17 PN 10 D 110 237,6 m s miestom pripojenia na
jestvujúci vodovod DN 225, 3 podzemné hydranty DN 100, vetva je ukončená podzemným
hydrantom DN 100
- vetva „ B“ vodovodné potrubie HDPE 100 SDR 17 PN 10 D 110 v celkovej dĺžke 48,19 m
s miestom pripojenia na vetvu „ A“, vetva je ukončená podzemným hydrantom DN 100
- signalizačný vodič

2. V článku III. zmluvy o nájme sa v predposlednej vete mení text, ktorý znie :
Obstarávacia hodnota prenajatého majetku ku dňu podpisu Dodatku č.3 zmluvy o nájme
č. 4/2007 je 10 617,129 € vrátane DPH.
Obstarávacia hodnota prenajatého majetku sa dňom podpísania Dodatku č. 3. zmluvy
o nájme č. 4 / 2007 navyšuje o hodnotu 15 743,70 €, slovom pätnásťtisícsedemstoštyridsaťtri eur
a sedemdesiat centov.
Celková hodnota prenajatého majetku je 26 360,829 € vrátane DPH.
Článok III.
Záverečné ustanovenie.
1.
2.
3.
4.
5.

Dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvná strana Obec Borčice dostane
2 vyhotovenia a PVS , a.s. 2 vyhotovenia .
Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.3.
Dodatok č.3. nájomnej zmluvy č. 4 / 2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán .
Všetky ostatné činnosti spojené s prevádzkovaním rozšírenia verejného vodovodu sa riadia
ustanoveniami nájomnej zmluvy č. 4 / 2007.
V ostatných častiach zostáva nájomná zmluva č. 4 / 2007 nezmenená.
V Borčiciach, dňa 1.7.2011
Prenajímateľ:
Obec Borčice

Anton Fabuš
starosta

V Považskej Bystrici , dňa 1.7.2011
Nájomca:
Považská vodárenská spoločnosť, a.s

Ing. Ján Balušík
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Lagiň
člen predstavenstva

Príloha č. 1 Dodatku č.3 Zmluvy č. 4 / 2007

Dokladová časť

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stavebné povolenie č.j. OÚŽP/2010/02240-007 ISD zo dňa 27.9.2010
Kolaudačné rozhodnutie č.j. OÚŽP/2010/00997-005 ISD zo dňa 27.4.2011
Rozhodnutie úradu verejného zdravotníctva
Doklad o obstarávacej hodnote
Doklad o vlastníctve rozšírenia verejného vodovodu
Doklad o tlakovej skúške vodovodu, kontrole požiarnych hydrantov, certifikáty zhody materiálov
Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní
Porealizačné zameranie vo formáte DGN, polohopis, výškopis, DVD nahrávka.

