Dohoda
ktorú uzatvárajú:
Obec Ratkovce
V zastúpení: Ing. Martinom Cervenkom
Ratkovce č.97
920 42 Červeník
Ič0:00682250
na strane jednej
a

Meno a priezvisko: I
Trvalý pobyt:

Rodné číslo:
Dátum narodenia:

Č.O.P.:
na strane druhej
za týchto podmienok:

L
Účastníčka tejto dohody Elena Horváthová rod. Jurišová vyhlasuje, že je stavebníčkou
stavby Rozšírenia verejného vodovodu pre IBV Ratkovce. Stavba bola realizovaná firmou
Ing. Ľubomír Valo-VALO Trebatice na základe právoplatného stavebného povolenia.
l.l.Stavebníčka sa zaväzuje dokončiť dielo na základe pripomienok budúceho prevádzkovateľa
diela TAVOS,a.s. Piešťany tak, aby obci Ratkovce bolo vydané právoplatné kolaudačné
rozhodnutie.
1.2.Stavebníčka sa zaväzuje za odovzdané dielo, prípadne poškodenia diela ručiť až do dátumu
právoplatného kolaudačného rozhodnutia zrealizovania výstavby obecných komunikácií
v danej lokalite obcou Ratkovce.
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EL
Vzhľadom k tomu, aby boli splnené právne a legislatívne normy SR a budúceho
prevádzkovateľa diela TAVOS,a.s. Piešťany v zmysle právoplatného kolaudačného rozhodnutia
a prevádzkovania diela účastníci uzatvárajú DOHODU za nasledovných podmienok:
1.2.Na základe uzatvorenej DOHODY obec Ratkovce preberá práva a povinnosti vlastníka
diela Rozšírenia Verejného Vodovodu pre 1BV Ratkovce. Obec Ratkovce sa zaväzuje
predmetné dielo v danej lokalite skolaudovať a zabezpečiť prevádzkovanie podpísaním
Zmluvy o prevádzkovaní s TAVOS, a.s. Piešťany na dobu neurčitú.
2.2.V prípade nutnosti rozširovania verejného vodovodu v lokalite IBV k.ú. Ratkovce sa
obec Ratkovce zaväzuje, že požiada pani Elenu Horváthovú ojej súhlasné stanovisko.
Pani Elena Horváthová sa zaväzuje, že súhlasné stanovisko poskytne bezodkladne,
najneskôr však v lehote 7 kalendárnych dní od prijatia písomnej žiadosti od
Obce Ratkovce.
3.2.Ak sa Obec Ratkovce v budúcnosti rozhodne odpredať predmetnú stavbu verejného
vodovodu fyzickej alebo právnickej osobe z dôvodu, ktorý bude prospešný pre Obec
Ratkovce, má pani Elena Horváthová predkupné právo a Obec Ratkovce ju osloví
s návrhom na odpredaj stavby ako prvú. Ponuka na odpredaj bude mať písomnú formu a
kúpna cena bude l,-€ (slovom jedno euro)

m.
3.1.V prípade ak obec Ratkovce podpíše s TAVOS a.s. Piešťany Zmluvu o prevádzkovaní za
odplatu, finančná odmena bude v plnej výške pripísaná na účet Obce Ratkovce a zahrnutá
do obecného rozpočtu Obce Ratkovce.
3.2.Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to S rokov. Táto lehota začína plynúťdátumom
podpísania DOHODY oboch účastníkov.
3.3.Táto DOHODA môže zaniknúť aj písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
3.4.Po uplynutí 5-ročnej doby p. Elena Horváthová nadobudne bezodkladne a bezodplatne
práva a povinnosti vlastníka predmetného diela a zaväzuje sa, že zabezpečí založiť
obchodnú spoločnosť ako právnickú osobu so sídlom v Slovenskej republike s tým, že
nad'alej bude Zmluva o prevádzkovaní medzi obcou Ratkovce a prevádzkovateľom
TAVOS,a.s. Piešťany platná.
3.5.DOHODA účastníkov bola vyhotovená v 3(slovom v troch) rovnopisoch, z ktorých sa
každý považuje za originál.
3.6.Táto DOHODA bola zmluvnými stranami dobrovoľne, slobodne a vážne uzatvorená,
prečítaná a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná.
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V Ratkovciach dňa 11.02.2015

Obec Ratkovce

Elena Horváthová,rod.Jurišová

