Zmluva

Č.

144/2011

o postúpení investičnýc h práva povinností
uzavrclá podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I.
Zmluvné strany
1.1 l'oslupujúci :
Sc\'croslo\'cnské \'odárne a kanalizácie, a. S.,
•
So sídlom:
Bôrická cesia 1960,0 1057 Zilina
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Zilina, oddiel: Sa, vl. ť. 105461L
predstavenstvom
Zastúpemi:
Oprávnr.:ni k podpisu zmluvy: Ing. Miroslav Kundrí k.
riaditel'
. ['

Bankové spoj enie:

ICO,
DIC,
[C DP H:
ďal ej

2022238900
SK 2022238900

ako "postupujúci"

1.2 Preberajúci :

Vodárenské združenie Stredn)'c::h Kysúc

Sídlo:
Ul. I. mája 1255.02302 Krosno nad Kys ucou
Zapisaný Obvodným Liradom Li radu Žilina dňa 22.03.201 I v registri záujmových zdruzení
právnickych osôb
R egi stračné číslo:
OVVS/ZZ PO-I / I I
V zastúpeni:
Ing. Jozcf Grapa. konateľ
ICO,
45735646
ďalej ako "prcbcrajLici"

II.
Uvod né ustanovenic
•

2. [

2.2

Obvodný úrad životného prostredia v Čadci
vydal dň a 30.03.2009 pod ť,j.
2009/00028/2008/0 1205/881 stavebné povolenie pre investora Severoslovenské vodárne a
kanali zácie, a.s. Bôrická cesta 1960,0[057 Žilina - postupujúceho na stavbu ."Zásobovanie
vodo u, odkanulizovanie a čist enie odpadových vôd regiónu Strc<lné Kysuce" kto ré nadobudlo
právoplat nos!' (h' 1I 29.06.2009.
Vzhľadom

na nc<lostatok finanťných prostriedkov pos tupujúceho na realizáciu predmetnej
stavb y: "Zásobovanie vodou. odkanalizovanie a č i stenie odpudových vôd regió nu Stn.'ťiné
Kysucc" za bczpečí jej realizáciu podľa spracovaného projektu nový investor - prebcrajúci.

III.
Predmet zmluvy
3. 1

3.2
3.3

Predmctom tcjto zmluvy jc postúpenic práv a záväzkov vypljvajúcich z citovaného
rozhodnu tia na stavbu ..Zasobovanie vodou. odkanalizovanie a či stenie odpadový-ch vôd
regiónu Strc<lne Kys uce"
Touto zmluvou postupujúci práva a povinnosti V"Lt'ahujLice sa k tejto sta vbe postupuje
prcbcrajúCL'T11U a prcbcrajúci pr.i.va a povinnosti preberá.
PoslUpujLici odovzdal preberajúcemu projektovú dokumentáciu s ta vby za podmienok
uvedených \' Inominátnej zmluve Č. 14512011.

IV.
Ostatné ustanovenia
4.1.

4.2.

.3
44.3
4.4

4.5

4.6

Doba l>oslúpenin
postúpenia investorských prav
zmluvy
práv v predmete zmlu
vy jc stanovená k temlínu do
31.12.20
31.
12."'0 13. V prípade ak preberajúci nebude mat'
mať schválenú žiadosť o nemívratný
nenávratný finančn ý
príspevok (NFP) z Operačného program
programuu Životného prostredia (OPZP)
(OPZľ) na predmetnú stavbu
k 31.12.20
31.12.2013
13 predmet
predmel zmluvy
zm luvy prcbcrajúci
preberajúci prevedie späl' odovzdávajúcemu do 30 dni odo
dtia
dňa uplynutia lehoty uvedenej v tomto bode.
Prcbcrajúci
Preberajúci prevedie späť postupujúcemu
pOSlupujúccrnu v lehote do 30 dní
dni odo dň
dňa
a vyrozumenill
vyrozumen ia
O
o schválení žiadosti o NFP tu
tú čas ťt' investorských prav
práv na stavebné objekty a prevlidzkove
prevad zkovč
súbory vrátane projektovej dokumentácie podľa Prílohy Č.
č. I. ktoré neboli schválené v
žiadosti o NFP.
P očas
oča s realizácie stavebných prác horeuvedenej stavby prebemjúci
prebcrajl1ci bude prizývať zástupcu
revádzkova te ľom zrealizovaného diela.
postupujúceho, ktorý bude pprevádzkovateľom
postupujúceho.
Preberajúci
zabez peči uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi koncesionárom a postupujúcim
Prebcrajúci zabezpeči
kej infraštruktúry dotknutej
dot knutej stavbou, ktoré sú vo vlastnictve
vodárenskej
na ex istujúce objekty vodárens
postupujúceho na dobu S
5 rokov od kola
udácie sta vby .."Zásobovanie
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie
kolaudácie
čistenie
enie odpado
odpadových
vých vôd regiónu Stredné Kysuce"".
a čist
Po uplynutí 5 rokov od kol
kolaudácie
audácie horeuvedenej stavby preberajuci
prebcrajúd za
zabezpečí
bezpečí prevod práv
vyplývajucieh z prcvádzkovania vybudovaného diela z ko
ncesionára na
a povinností vyplývajúcich
koncesionára
postupujúceho na základe osobitnej zm luvy.
Preberajúci vyhlasuje. že zabezpečí realizáciu predmetnej stavby spolufinaneovanú
spolufi nancovanú z optp
oržp
a z cudzích
cudzich finančných
finančn ých zdrojov, zabezpečených vybratým ko ncesionárom pre pn
predmctn
..-'dmctnúú
spoluúčast'
luúčas t' preberajúceho ako aj vSetky
všetky neoprávnené
neo právnené výdavky
stavbu financujúceho
financ ujúceho spo
predmctnej sta
stavby
zmysle schváleného NF
NFP
ľ a manuálu optp.
OPŽP.
prL'(]mctnej
vby špecifi kované v zmyslc

V.
Záverečné
Zá
v erečné

5.1.
5.2.

5.3.

ustanovenia

A kékoľvek
Akékoľvck

zmeny tej
tejto
to zmluvy je možné vyk
vykonať
onať \'ýl u čn
čne
e písomnou dohodou zmluvných
strán písomnými
to zml
zmluve.
pisomnými dodatkami k tej
tejto
uve.
stáva platnou a učinnou
účin n ou dňo
dň om
m jej podpísania oboma zm luvnými stra
stranam
nami.i. Jej
Jcj
Zmluva sa sláva
pl atnost' konči 31.
31.12
12.2013.
.2013, po
pokiaľ
k iaľ sa zmluvné strany nedohodli písomnc vo fomlc
fonne
očíslovanéh o dodatku inak.
očislovaného
Zmluva jjee vyhotovená v štyroch exemplároch. z toho dve sú určene
určené pre postupujúceho :l <ive
rl ve
úceho.
pre preberaj
prcberajuceho.

vtiline
~V
t.. '5.1...
V Žiline dňa: :!.
O. t..\).
VJ:,)\\ ,~

V Krásne nlld
nad Kysucou

Postupujúci:
Postupujuci:

preberajúCiC.· :
preberajÚcic
-~.
-II

7 ;/'
/'
Ing. Jozef Grapa
konateľ

,
, riaditel'

d ňa
dňa

Príloha
Č.. t.
Priloha~
I.

Inominátncj
zm luvc~.
144/2011
kk Inom
imitnej zmluve
Č. 144/20
11
Projektová dokument:icia
dokumentucill na stavbu ...,Zásobova
Zásobovanie
nie vodou,
\·odou. odkanalizo\'anie
od kanalizova nie aa ččiisstteeni
n ie
e
Projektová
odpadovS'ch
odpado\'i'ch vôd
voo regiónu
regióllu Stredn
Stred né
é Kysucc"
Kys uce" má
ma vydané stavebné
sta\cbné povolenie
po\olcnic pod
pod č.č.
2009/0002812008/0
2009/0002812oo8/01205/8B
1205/BBII od Obvodm!ho
Obvodnt!ho úradu
urndu životného
životného prostredia
prostl\.'dia vv Čadc
Čadcii zo
zo ddl~a
ňa
30.03.2009.
]0.03 .2009. ktoré
ktoré nadobudlo právopl
pm voplatnosť
amosť dňa
dňa 29.06.2009.
29.06.2009, pozostáva
pozoSlávu zL. naslcdovnych
nush..'tIovnych stavebnych
slav(..-bnych
objcktov aII prcvádzkovych súborov:
suborov :
objektov
S tll\'c ho č objekty
objekty :
Stavebné

so OOlI Nová Bystrica
Bystrica - vodovod,
vodovod. kanalizácia
SO
01 11
vodo"od
SO Ol/
I Nová Bystrica - vodovod
SO O
0112
1/2 Nová Bystrica - kanalizácia
knnalil.ácill
so 02 Staní
Stará Bystricu -- vodovod.
vodovoo. kanalizácia
kallalit.:<Ícia
SO
Stad Bystrica - vodovod
SO 02/1 Stará
SO 02/2 Stará
Staní Bystrica
Bystricll - kanalizácia
k:lllulizácia
OJ Klubina
Klubi na - kanalizácia
SO 03
SO 04 Zborov nad Bystricou - vodovod. kanalizácia
SO 04/
04111 Zborov nad Bystricou - vodovod
\'odo\'od
SO 04/2
0412 Zborov nad Bystricou - kanalizácia
OS Krásno nad Kysu(.
Kysucou
'Ou - vOOovod.
vodovod. vodný zdroj. kanal
kanaIi7..ácia.
izácia. ČOV
SO 05
SO 05/
05111 Krásno nad Kysucou - vodovod
SO 0512
OS/2 Krásno nad Kysucou - rekonStrukcia
rckon~ truk cia "odného
vodného zdroja
SO 05/3 Krásno nnd
nad Kysucou - kunal
kanalizácia
izácia
SO 05/4 Krásno nad Kysucou - rekonStrukcia
rcko n~ truk cia tav
ČOV

so
SO 06 O~adnica
OSčad ni ca -

vodovod.
vodovod, kanali7..ácia
kanalizácia
SO 06/1
0611 lličadnica
Oilčadn i ca - "odo"od
vodovod
so
0612 CStadnica
SO 06/2
Oščadn i ca - kanalizáciu
kanalizácia
SO 08 Radôstka - "ooovod.
vodovod. kunlllizácia
kanalizácia
SO 08/1
0811 Rlldóstka
Radôstka - vodovod
SO 08/2 Rndóstkn
Radôstka - knnalizácia
kanalizácia
I'revádzkové sí. bory:

PS
PS 01
Ol Nová Bystrica
Bystricu - vodo"od,
vodovod. knnali7.3cin
kanalizácia
PS 02 Stara
Stará Bystrica - "odovod,
vodovod. kanalizácia
kanalizáci a
PSOJ/2
PS0312 Klubina - kanalizácia
PS 04/2
04/2 Zboro\'
Zborov nad
n3d Bystricou
Bystricou - kanalil.ácia
kanalizácia
PS 05 Knisno
Krásno nad
n3d Kysucou - "odo"od,
vodovod. ,-odny
vodný zdroj,
zdroj. kanalizácia. (OV
čOV
Poznámka :
SO 07 (adca
Čadca Horelica - kanalizácin
kanalizácia jc vv inej aglomerácii. z tohlo
tohto dôvodu
dôvodu táto
táto čast'
časť PD
PD nic je
pr(..'ťi
predmetom
mclom tcjto
tejto zmluvy a (álo
táto PD
PD nebola
nebola odovzdaná prctK:r'djúcclllu.
prcberajúccmu.

