
DODATOK č. 1

ďalej len („Dodatok“)

k Zmluve o správe a prevádzkovaní vodných diel zo dňa 12.6.2009

Zmluvné strany :

1. Vlastník -  objednávateľ: 

Obec Rakovice
sídlo: 922 08 Rakovice
konajúca starostom obce: Dušanom Dalošom, starosta obce 
IČO: 00 312 916 
DIČ: 20 20 53 09 85
názov banky: VUB, a.s. pobočka Piešťany 
IBAN: SK10 0200 0000 0000 1442 2212

(ďalej len „vlastník“) na strane jednej

a

2. Prevádzkovateľ: 

Obecná kanalizačná, s.r.o.
sídlo: Veselé 346, 922 08
konajúca štatutárnym orgánom -  konateľom: Dušan Daloš 
IČO: 44 594 771 
D IČ :2022784170 
IČ DPH: SK2022784170
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č.: 23393/T 
názov banky: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Piešťany 
IBAN: SK56 5600 0000 0052 4525 4001

(ďalej len „prevádzkovateľ“) na strane druhej

(vlastník a prevádzkovateľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

v súlade s čl. VIII ods. 5 k Zmluve o správe a prevádzkovaní vodných diel zo dňa 12.6.2009 
uzatvárajú tento Dodatok:

I. 
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že nižšie uvedené ustanovenia Zmluvy o správe a prevádzkovaní 
vodných diel zo dňa 12.6.2009 (ďalej len „Zmluva“) sa menia nasledovne:

1. Ustanovenie článku V. „Cena za predmet zmluvy“ odseku 1 sa mení a znie:
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1. Cena za _predmet zmluvy

1.1 Cenu za plnenia -  výkony poskytnuté prevádzkovateľom v prospech vlastníka podľa 
tejto zmluvy predstavujú
a) príjmy z platieb od producentov za odvádzanie odpadových vôd a čistenie odpadových vôd 

verejnou kanalizáciou (stočné)
b) platby vlastníka podľa bodu 1.8 tohto odseku.

1.2 Zmluvné strany sa v súlade s § 28 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov dohodli, že stočné platia 
producenti prevádzkovateľovi a je  príjmom prevádzkovateľa.

1.3 Stočné bude fakturovať prevádzkovateľ producentom na základe zmluvy o odvádzaní 
odpadových vôd uzatvorenej s každým producentom samostatne.

1.4 Výška stočného bude stanovená prevádzkovateľom na základe rozhodnutia Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ URSO“) o určení maximálnej ceny za odvádzanie 
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

1.5 Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) je  
aktuálne cenou regulovanou. V prípade zrušenia cenovej regulácie stočného bude výška 
stočného stanovená na základe kalkulácie, ktorú predkladá prevádzkovateľ a odsúhlasuje 
objednávateľ.

1.6 Pri stanovení ceny je  možné prihliadať aj na individuálny prístup a lokálne 
predpoklady vlastníka v rámci prevádzkovaných lokalít v správe a prevádzkovaní 
prevádzkovateľa na základe písomnej dohody.

1.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požiadať o úpravu ceny stočného, ak budú 
vydané nové cenové predpisy, zmena daňových zákonov a v prípade ďalších legislatívnych 
zmien, ktoré budú mať na cenu vplyv.

1.8 Zmluvné strany sa dohodli, že za plnenia -  výkony poskytnuté prevádzkovateľom v 
prospech vlastníka podľa tejto zmluvy bude vlastník uhrádzať prevádzkovateľovi pravidelné 
mesačné platby určené súhlasným prejavom vôle zmluvných strán vo výške 1/12 z rozpočtu obce 
Rakovice určeného na transfer Obecnej kanalizačnej s.r.o. v danom kalendárnom roku. Transfer 
obecnej kanalizačnej s.r.o. bude použitý výhradne na pokrytie prevádzkových nákladov 
a nákladov na údržba verejnej obecnej kanalizácie v obci Rakovice.

Mesačné platby budú prebiehať na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorú predloží 
vlastníkovi do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Vlastník je  povinný mesačnú platbu vykonať do 5. dňa daného mesiaca na ktorý bola 
žiadosť podaná. Prevádzkovateľ je  povinný kvartálne zúčtovať hospodárenie strediska Rakovice.

1.9 Zmluvné strany sa dohodli, že 1. splátka bude uhradená do 10. februára 2023 a budú 
v nej zahrnuté platby za január 2023 a február 2023, čo predstavuje podiel 2/12 z rozpočtu obce 
Rakovice na transfer Obecnej kanalizačnej s.r.o.
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Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť 
Zmluvy.

2. Zmluvné strany sú uzrozumené, že nakoľko vlastník je povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), 
je  tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona o slobode 
informácií.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom, ktorým bude podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. 
Zmluvné strany sa v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dohodli, že Dodatok 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona o slobode 
informácií.

4. Vlastník sa zaväzuje bezodkladne zabezpečiť zverejnenie Dodatku v súlade so zákonom o 
slobode informácií. V prípade, ak Dodatok nebude zverejnený do 7 (siedmich) dní odo dňa 
jeho uzavretia, môže prevádzkovateľ podať návrh na zverejnenie Dodatku v Obchodnom 
vestníku. V prípade, ak Dodatok nebude zverejnený v súlade so zákonom slobode 
informácií ani do 3 (troch) mesiacov odo dňa jeho uzavretia, platí zákonná domnienka podľa 
§ 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu Dodatku nedošlo.

5. Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, 
pričom po podpísaní dostane dve vyhotovenia prevádzkovateľ a jedno vyhotovenie vlastník.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok bol 
uzatvorený po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej a vážnej vôle, určite a zrozumiteľne 
prejavenej, bez omylu, bez nátlaku a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 
Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na znak 
čoho Dodatok potvrdzujú podpisom osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.

II.

V Rakoviciach dňa 01.02.2023

Vlastník: Prevádzkovateľ:

v.r.

Obec Rakovice

Dušan Daloš, starosta obce

v.r.

Obecná kanalizačná, s.r.o.

Dušan Daloš, konateľ
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