
Dodatok č. 1 
zmluvy o nájme  č. 16 / 2008 

uzatvorenej podľa ustanovení  § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Vlastník verejnej kanalizácie : 

Prenajímateľ        

Obchodné meno     :   Mesto Púchov     

Zastúpený              :    Mgr. Marián Michalec, primátor mesta              

Sídlo                      :    Štefánikov 821 / 21, 020 18 Púchov      

IČO                        :    00317748   

IČ DPH                  :                      

Bankové spojenie   :    VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica   

Číslo účtu               :     

 

Prevádzkovateľ  verejnej kanalizácie : 

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 verejnej 

kanalizácie v majetku Mesta Púchov a to IBV Záskalie - Nové Nosice, k.ú. 

Horné Kočkovce, ul. Novonosická, Záhradná a Sadová. 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. 16  / 2008 sa dopĺňa o text,    

 ktorý znie : 

      Odkanalizovanie sídliska IBV Záskalie  

      –  prečerpávacia stanica splaškových odpadových vôd č.s. 4489 

          parc.č. 1044/26 v k.ú. Horné Kočkovce 

-  NN prípojka k čerpacej stanici 

-  výtlačné potrubie z ČS z materiálu OC DN 100 v dĺžke 357 m so zaústením 

do kanalizačnej revíznej šachty DN 1000 jestvujúcej verejnej kanalizácie  

( KRŠ 1234 ) 

-  kanalizácia splašková ul. Novonosická, z materiálu PVC DN 300 a BT DN 

300 v dĺžke 948 m, 20 KRŠ DN 1000 

-  kanalizácia splašková ul. Záhradná, z materiálu BT DN 300 v dĺžke 265 m, 

8 KRŠ DN 1000 

-  kanalizácia splašková ul. Sadová, z materiálu PVC DN 300 v dĺžke 623 m, 

16 KRŠ DN 1000,  vrátane 43 ks odbočení DN 200 ukončených KRŠ 

slúžiacich pre pripojenie kanalizačných prípojok. 

 

2.  Článok VII. bod 1. zmluvy o nájme č. 16 / 2008 sa mení a dopĺňa  : 

 Cena nájmu stanovená dohodou prenajímateľa  a nájomcu vo výške 33,19 €  sa   

 navyšuje  o sumu 10,- €. 

 Celková suma za predmet nájmu je 43,19 €. 

 

 

Článok IV. 

Osobitné dojednania. 

 

1. Vlastník verejnej kanalizácie Mesto Púchov predloží prevádzkovateľovi  

      verejnej kanalizácie v termíne do 30.6.2012 geodetické zameranie skutočného  

      vyhotovenia stavby – Odkanalizovania IBV Záskalie vo formáte DGN 

      čitateľné pre MicroStiation vrátane digitálnej nahrávky, výškopisu  

      a polohopisu. 

2. Zmena fakturácie za dodávku elektrickej energie pre zabezpečenie prevádzky 

      ČS a zmena odberateľa elektrickej energie bude vykonaná po vzájomnej  

      dohode zástupcu mesta Púchov a PVS, a.s. a odpočte stavu meradla, najneskôr  

      do 30 dní od nadobudnutia platnosti a účinnosti Dodatku č.1. zmluvy o nájme 

      č. 16 / 2008. 

 

 

 



Článok V. 

Záverečné  ustanovenie. 

 

1. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch  rovnopisoch, z ktorých  zmluvná strana 

Mesto Púchov dostane 2 vyhotovenia a PVS , a.s. 2 vyhotovenia . 

2. Príloha č.1.  Dokladová časť , tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1  

nájomnej zmluvy č. 16  / 2008. 

3. Dodatok č.1. nájomnej zmluvy č.  16 / 2008  nadobúda platnosť a účinnosť 

dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán . 

4. Všetky ostatné činnosti spojené s prevádzkovaním  verejnej kanalizácie sa 

riadia ustanoveniami nájomnej zmluvy č.  16   / 2008. 

5. V ostatných častiach zostáva nájomná zmluva č. 16  / 2008 nezmenená. 

 

 

 

 

  V Púchove, dňa 6.12.2011                       V Považskej Bystrici , dňa 6.12.2011 

       

       P r e n a j í m a t e ľ :                    N á j o m c a : 

 

 

 

             Mesto Púchov                                  Považská vodárenská spoločnosť, a.s 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mgr. Marián Michalec                                              Ing. Ján Balušík 

               primátor                                                    predseda predstavenstva 

     

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Jaroslav Lagiň        

                                                                                        člen predstavenstva                                                                                                                                    



Príloha č. 1 Dodatku č.1  Zmluvy č.  16  / 2008 

 

 

 

 

Dokladová časť. 
 

1. stavebné povolenie ONV Považská Bystrica č.j. PLVH 1389/1989-405 zo 

dňa 14.12.1989 

2. kolaudačné rozhodnutie OÚŽP Považská Bystrica č.j. ObÚŽP – VO – 

188/1996-405, Km zo dňa 25.3.1996 

3. projektová dokumentácia – výkresová časť 

4. rozhodnutie o pridelení súpisného čísla ČS 

5. návrh na vklad do KN, správa katastra Púchov č.j. 2008/11 zo dňa 29.9.2011 

6. geometrický plán zamerania stavby ČS a parc.č. 1044/26, 27, 28 

7. výpis z Katastra nehnuteľností – list vlastníctva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


