Dodatok č. 1
zmluvy o nájme č. 14 / 2008
uzatvorenej podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany
Vlastník verejného vodovodu :
Prenajímateľ
Obchodné meno : Obec Dohňany
Zastúpený
: Ing. Milan Panáček , starosta obce
Sídlo
: Obecný úrad č.s. 68 , 020 51 Dohňany
IČO
: 00317136
Bankové spojenie : VÚB , a.s. pobočka Považská Bystrica
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
: predstavenstom 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.
Účel dodatku.
1. Účelom dodatku je stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania rozšírenia
verejného vodovodu. Prevádzku bude zabezpečovať Považská vodárenská
spoločnosť, a.s. Považská Bystrica ( ďalej PVS, a.s. ).

Článok III.
Predmet dodatku.
1. Článok III. bod 1. zmluvy o nájme č. 14 / 2008 sa dopĺňa o text, ktorý znie :
„ Dohňany – vodovod“ – rozšírenie verejného vodovodu vybudovaného v roku
2010 v skladbe :
Vetva B z materiálu PVC D 160 v dĺžke 642 m
objekty na trase – podzemné hydranty DN 80
a
„ Dohňany – vodovod“ – rozšírenie verejného vodovodu vybudovaného v roku
2010 v skladbe :
Vetva B z materiálu PVC D 160 v dĺžke 642 m
objekty na trase – podzemné hydranty DN 80
Vetva B – 1 z materiálu PVC D 110 v dĺžke 40 m
objekty na trase podzemný hydrant DN 80
Vetva D 2 – 1 z materiálu PVC D 110 v dĺžke 359 m
objekty na trase podzemné hydranty DN 80
a
„ Dohňany – vodovod“ – rozšírenie verejného vodovodu vybudovaného v roku
2009 v skladbe :
Rad D – jeho časť, z materiálu PVC D 110 v dĺžke 443 m
objekty na trase podzemné hydranty DN 80
dotláčacia stanica – murovaný nadzemný objekt rozmerov 3,6 x 4,6 m,
stavebná časť,
technologická časť – ATS HYDRO MPC-E 3CRIE 10-9 PN 91044169, 3 ks
čerpadlá,tlaková nádoba, NN prípojka
Rad D 8 z materiálu PVC D 110 v dĺžke 71 m
objekty na trase podzemný hydrant DN 80
2. V článku III. bod 1. zmluvy o nájme č. 14 / 2008 sa mení posledná veta, ktorá
znie :
Obstarávacia hodnota prenajatého majetku je ku dňu podpisu Dodatku č.1
871 966,17 €. Dňom podpisu Dodatku č.1 sa hodnota prenajatého majetku
navyšuje o hodnotu rozšírenia verejného vodovodu v sume 198 478,82 €,
slovom
stodeväťdesiatosemtisícštyristosedemdesiatosem eur a osemdesiatdva centov.
Celková cena za dielo je 1 070 444,90 € vrátane DPH.

Článok IV.
Záverečné ustanovenie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvná strana obec Dohňany
dostane 2 vyhotovenia a PVS , a.s. 2 vyhotovenia .
Príloha č.1. Dokladová časť , tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 nájomnej zmluvy
č. 14 / 2008.
Príloha č.2. Odovzdávací a preberací protokol predmetu nájmu, tvorí neoddeliteľnú súčasť
Dodatku č.1. nájomnej zmluvy č. 14 / 2008.
Dodatok č.1. nájomnej zmluvy č. 14 / 2008 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. 14 / 2008.
V ostatných častiach zostáva nájomná zmluva č. 14 / 2008 nezmenená.

V Dohňanoch, dňa 1.7.2011
Prenajímateľ:

Obec

Ing. Milan Panáček
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.1 Zmluvy č. 14 / 2008

Dokladová časť

1. kolaudačné rozhodnutie č.j. OÚ ŽP-2010/00037-4/BBI zo dňa 24.6.2010,
č.j. OÚ ŽP-2010/01160-2/BBI zo dňa 12.10.2010, č.j. OÚ ŽP-2009/009702/BBI zo dňa30.9.2009
2. zápisy tlakových skúšok vodovodného potrubia
3. certifikáty preukázania zhody použitých materiálov
4. skutkové zakreslenie porealizačného stavu vo formáte DGN čitateľné pre
MicroStation, disketa , polohopis, výškopis
5. výkresová časť
6. PD dotláčacej stanice a NN prípojky
7. doklad o obstarávacej hodnote vedenej v účtovníctve obce
8. návrh na vklad do Katastra nehnuteľností č. V 911/10 zo dňa 8.6.2010

