
Strana 1 z 3 
 

Dodatok č. 1  

K zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 119/2018/AZ/DV 
 

uzatvorený v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej len „ZVK“), 
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (OBZ) v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 
 

Prevádzkovateľ  Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 

 Štatutárny 
zástupca: 
 

Ing. Robert Tencer 

člen predstavenstva a generálny riaditeľ na základe plnej moci zo dňa 23.3.2009 

 Sídlo: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 

 IČO: 36 500 968 DIČ: 2021918459 

   IČ DPH: SK2021918459 

 Bankové spojenie: VUB, a.s.  
č. ú.: 
SK2602000000001930769056 
 

 

 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10301/P 

 

Vlastník  Obec Spišský Štvrtok 

 
Štatutárny 
zástupca: 

Ing. Ján Greš, starosta obce 

 Ulica: Tatranská 

 
Číslo súpisné / 
popisné: 

4 

 Obec: 053 14  Spišský Štvrtok   

 IČO: 00329631 DIČ: 2020717897 

   IČ DPH: neplatca 

 Bankové spojenie: Prima banka a.s. 
č. ú.:  
SK32 5600 0000 0034 1214 3001     

 

 Registrácia: Zo zákona 

 

 

Predmet dodatku  
 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.10.2018 zmluvu o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 119/2018/AZ/DV, predmetom ktorej 
je prevádzkovanie verejného vodovodu SO 05 /4 vodovod IBV Široké.  

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene predmetnej zmluvy, a to vo forme Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:  

 
Čl. 2 bod 1 znie nasledovne:  

 

 

1. Výlučným vlastníkom verejného vodovodu stavba „Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok - lokality Iliašovská cesta, 
Ovsisko, Kremňa a Široké / SO 05/4 vodovod IBV Široké“ v zmysle dokumentácie tvoriacej prílohu tejto zmluvy je obec 

Spišský Štvrtok. Ako zdroj vody pre vodovod slúži vodovod v správe prevádzkovateľa.  

Zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí  schválilo uznesením č. 32/2018 zo dňa 27.08.2018, aby  verejný vodovod (ďalej 
len „vodovod“) spravovala a prevádzkovala Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Poprad, ako odborne 
spôsobilá osoba podľa zákona. Predmetom prevádzkovania je výlučne verejný vodovod, bez vodovodných prípojok. 
Výber zmluvnej strany bol vykonaný v súlade s právnymi predpismi. 

 

Čl. 4 sa mení bod 8 a dopĺňajú sa body 9 až 11 v nasledovnom znení:  

 
 

8. Vlastník je povinný prevádzkovaný majetok rekonštruovať a investovať do neho podľa bodu 1 a 2 tohto článku, pričom je 
povinný spolupracovať s prevádzkovateľom. Pred vykonaním akejkoľvek rekonštrukcie alebo investície je povinný 
vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť udeliť súhlas iba v prípadoch, ak by 
rekonštrukcia alebo investícia vlastníka znemožnila, neúmerne sťažila alebo predražia prevádzkovanie zvereného 
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majetku v súlade s právnymi predpismi. V prípade, ak vlastník vykoná akúkoľvek rekonštrukciu alebo investíciu do 
prevádzkovaného majetku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

9. V prípade, ak v rámci investícií vlastníka podľa tejto zmluvy dôjde k nadobudnutiu alebo vybudovaniu nového majetku a 
prevádzkovateľ s týmto vopred udelil súhlas, stáva sa tento majetok súčasťou prevádzkovaného majetku momentom 
vykonania najbližšej inventarizácie po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo vybudovaní (vyžaduje sa právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie) majetku vlastníkom. Vlastník je oprávnený požiadať prevádzkovateľa, aby udelil súhlas na 
včlenenie nového majetku do prevádzkovania aj pred vykonaním inventarizácie. Takýto majetok sa stane súčasťou 
prevádzkovaného majetku momentom udelenia súhlasu prevádzkovateľom. 

10. V prípade, ak vlastník nadobudne, alebo vybuduje nový majetok alebo vykoná iné úpravy bez písomného súhlasu 
prevádzkovateľa, takýto majetok sa nestane súčasťou prevádzkovaného majetku a prevádzkovateľ nie je povinný takýto 
majetok prevádzkovať, pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak. 

11. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi alebo akejkoľvek tretej osobe, ak vlastník zanedbal 
svoju povinnosť rekonštruovať a investovať do prevádzkovaného majetku.    

 
 
V čl. 5 sa dopĺňa bod 10 v nasledovnom znení:  

 
 

10. Prevádzkovateľ má právo vyjadrovať sa k investičnému plánu vlastníka infraštruktúry s cieľom zabezpečiť zásobovanie 
obyvateľstva vodou v súlade s právnymi predpismi. 

 
V čl. 7 sa dopĺňa bod 4 v nasledovnom znení:  

 

4. Vlastník infraštruktúry má právo ponúknuť prevádzkovateľovi aj iný majetok, ako vodohospodársku infraštruktúru 
spolufinancovanú z EŠIF a ŠR SR v programovom období 2014 – 2020. 

 
V čl. 8 sa vypúšťa bod 1. Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako 1 a 2.  

 
Dopĺňa sa článok 10a – Osobitné dojednania 

 

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že sa bude o zverený majetok riadne starať a vykonávať všetku potrebnú starostlivosť pre 
zachovanie jeho hodnoty a účelu, na ktorý bol určený. 

2. Prevádzkovateľ nesmie užívať zverený majetok na iné účely ako na prevádzkovanie pre prijímateľa v zmysle udržateľnosti 
výsledkov projektu.  

3. Majetok nadobudnutý z NFP musí byť vždy v účtovnej evidencii prijímateľa a prevádzkovateľa , t. j. nie je možné meniť 
jeho povahu vlastníctva.  

4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly a poskytne všetku súčinnosť oprávneným osobám v zmysle čl. 12 
ods. 1 VZP Zmluvy o NFP a to najmä:  

 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,  

 NKÚ SR, ÚVA a nimi poverené osoby,  

 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

 Splnomocnení zástupcovia EK a EDA,  

 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

 Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi 
aktmi EÚ. 

5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že pri vrátení majetku nadobudnutého z NFP tento vráti protokolárne v stave spôsobilom na 
užívanie s prihliadnutím na bežné opotrebenie, spolu so všetkými dokladmi o servisovaní, vykonaní opráv a p. 

6. Prevádzkovateľ je oboznámený so Zmluvou o NFP a bude sa spolupodieľať na napĺňaní merateľných ukazovateľov 
projektu. 

7. Prevádzkovateľa vedie účtovníctvo na analytických účtoch za účelom preukázania výstupov z účtovného systému o 
účtovaní všetkých skutočností týkajúcich sa prevádzkovania projektu počas obdobia udržateľnosti projektu.  

 

Záverečné ustanovenia: 
 
 

1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol zverejnený. Zverejnenie dodatku zákonným 
spôsobom zabezpečí vlastník a informuje o ňom bez zbytočného odkladu prevádzkovateľa.  

2. Ostatné ustanovenia zmluvy dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom rozsahu.  

3. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, dva rovnopisy pre vlastníka, jeden pre prevádzkovateľa.  
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4. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť dodatku svojím podpisom. Zmluvné strany podpisom dodatku zároveň vyhlasujú, 
že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, obsahu porozumeli a dodatok nepodpísali v tiesni ani za inak nevýhodných 
podmienok. 

 

 

 

V Poprade, dňa...................     V Spišskom Štvrtku, dňa ................... 

 

 

  Za Prevádzkovateľa     Za Vlastníka 

 

 

 

 

   ................................               ............................... 

Ing. Róbert Tencer            Ing. Ján Greš    

          člen predstavenstva a generálny riaditeľ         starosta obce Spišský Štvrtok  

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  


