
PU-005-2012 

 

Dodatok č. 4 

k zmluve o výkone správy majetku č. 44/3/2011/Z KE 
 

uzavretý medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

1.         Vlastník:                    Obec Nižný Klátov 

            zastúpená:                   starostkou PhDr. Ing. Marcelou Jokeľovou 

            adresa:                        Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov  

            IČO :                           00 324 507 

            Bankové spojenie :     VÚB banka, a.s. 

            č. účtu :                       4721542/0200 

            

 

            a 

 

 

2. Prevádzkovateľ : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

    zapísaná  v obchodnom registri Okresného súdu Košice I 

oddiel Sa Vložka číslo: 1243/V 

 Sídlo :   Komenského  50, 042 48  Košice 

 Zástupca :  Ing. Stanislav Hreha, PhD. – predseda predstavenstva 

    Ing. Rudolf Kočiško – člen predstavenstva 

 IČO :      36 570 460 

Bank. Spojenie:  ČSOB a. s., Nám. Osloboditeľov 5, 040 11 Košice 

 Číslo účtu:  25500183/7500 

 

 

 

Vlastník a prevádzkovateľ sa z dôvodu rozšírenia infraštrukturálneho majetku 

vlastníka – verejnej kanalizačnej siete dohodli na nasledujúcej zmene zmluvy o výkone 

správy majetku obce č.  44/3/2011/Z KE: 

 

 

1. V čl. III sa dopĺňa bod 12: Ak je predmetom výkonu správy majetku obce majetok, resp. 

časť majetku, ktorý vlastník realizoval z fondov EÚ a je povinný predkladať 

monitorovacie správy príslušnému orgánu, je vlastník povinný prevádzkovateľovi 

predložiť zoznam špecifických podmienok monitorovania s presným členením majetku, 

ktorého sa to týka, finančnú analýzu, na základe ktorej bola schválená žiadosť 

o nenávratný príspevok, resp. údaje o predpokladaných príjmoch a výdavkoch projektu. 

Predmetný zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Príloha č. 1 – Zoznam infraštruktúrálneho majetku sa dopĺňa o prílohu č. 1c), ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. 

3. Príloha č. 2 – Charakteristika infraštruktúrálneho majetku sa dopĺňa o prílohu č. 2c), ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. 

4. Príloha č. 3 – Výpis Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Nižný Klátov sa dopĺňa o 

prílohu č. 3c), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. 

5. Príloha č. 4 – Zoznam nehnuteľností nachádzajúcich  sa v obci Nižný Klátov, ktoré majú 

možnosť sa napojiť na verejnú kanalizáciu sa dopĺňa o prílohu č. 4c), ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. 
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6. V texte pôvodnej zmluvy, tam kde sa uvádza „príloha č.1“, „príloha č.2“, „príloha č.3“, 

„príloha č.4“  rozumie sa aj príloha č.1a), príloha č.2a), príloha č.3a), príloha č.4a), príloha 

č.1b), príloha č.2b), príloha č.3b), príloha č.4b), príloha č.1c), príloha č.2c), príloha č.3c), 

príloha č.4c) . 

7. Čl.VII, bod 5 sa mení nasledovne: Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1 až 4, 1a) až 4a), 

1b) až 4b), 1c) až 4c). 

8. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, pričom obe strany dostanú po 2 

vyhotoveniach. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu. Účinnosť nadobúda 

v zmysle § 47a ods.1 zákona číslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, t.j. dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára ( v súlade s § 5a 

ods.5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. ) 

 

Prílohy:  Príloha č. 1c), 2c), 3c), 4c) 

 

 

V Nižnom Klátove, dňa 23.8.2017                                  V Košiciach, dňa 24.10.2017 

 

 

 

           Vlastník:                                                                                    Prevádzkovateľ : 

 

        

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

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová                                                             Ing. Stanislav Hreha, PhD. 

        starostka obce                                                                              predseda predstavenstva 

    

 

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

                                                                                                               Ing. Rudolf  Kočiško 

                                                                                                                člen predstavenstva 

 


