Dodatok č. 1/2013
k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28. 8. 2013
podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
I.

Zmluvné strany
Prenajímateľ:

Obec Žlkovce
Sídlo:Žlkovce č. 158, 920 42 Žlkovce
Zastúpený: Ing. Tibor Stanko - starosta obce
IČO 00 313 238
ďalej len „ prenajímateľ“

Nájomca:

Obec Ratkovce
Sídlo: Ratkovce č. 97, 920 42 Ratkovce
zastúpený: Ing. Martin Červenka - starosta obce
IČO 00 682 250
ďalej len „ nájomca“

II.
Predmet dodatku k nájomnej zmluve

Tento dodatok k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28.8.2013 a schválenej zmluvnými
stranami: OZ v Ratkovciach dňa 24.6.2013 uz. č. 25/2013 a OZ v Žlkovciach dňa 28.8.2013
uzn. č. 7/2013,
rieši odvádzanie a čistenie odpadových vôd z domácností na území
zmluvných strán ako aj spôsob úhrady nákladov spojených s prevádzkou verejnej
kanalizácie a ČOV a výberu stočného od producentov.

III.
Prevádzkovanie predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli , že po dobu platnosti nájomnej zmluvy bude za prevádzku
verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanaliáciach, v znení neskorších zmien a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ostatných
platných predpisov a noriem na prevádzku kanalizácie zodpovedný nájomca.
Nájomca, nakoľko nemá oprávnenie na prevádzku verejnej kanalizácie, v zmysle § 16 ods.
3 zákona č. 442/2002 Z.z. zabezpečí prevádzkovanie verejnej kanalizácie a uzatvorí zmluvu
o prevádzkovaní predmetu zmluvy s osobou oprávnenou na prevádzkovanie verejnej
kanalizácie.

IV.
Fakturácia, výber stočného a uhrádzanie prevádzkových nákladov

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že náklady spojené s prevádzkou, údržbou
a modernizáciou čistiarne odpadových vôd bude uhrádzať nájomca. Nájomca vystaví
prenajímateľovi jeden krát za pol roka vždy k 15. júnu a k 15. decembru faktúru na
refundáciu nákladov spojených s prevádzkou, údržbou a modernizáciou, v pomernej časti

prenajímaného majetku, ktorá bola dohodnutá v nájomnej zmluve citovanej v bode II.
predmet dodatku k nájomnej zmluve.
Stočné schválené Úradom pre reguláciu v sieťových odvetviach a schválené obecnými
zastupiteľstvami na príslušný rok, budú fakturovať producentom na základe uzatvorených
zmlúv o odvádzaní odpadových vôd na svojich katastrálnych územiach príslušné obce.
Stočné bude príjmom obcí na ktorých bolo vybrané.. Obec Ratkovce splnomocňuje obec
Žlkovce výberom stočného na území obce Žlkovce.
Spôsob fakturácie za stočné a výberu stočného si upravia obce vo VZN o verejnej
kanalizácií, odpadových vodách, ... .

VŽIkovciach dňa 28.8. 2013

Starosta obce Ratkovce
Ing. Martin Červer

Starosta obce Žlkovce
Ing. Tibor Stanko

