ZMLUVA O VZÁJOMNÝCH PRÁVACH A POVINNOSTIACH PREVÁDZKOVO
SÚVISIACICH VEREJNÝCH VODOVODOV
uzatvorená v zmysle ust. § 15 ods. 5) Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách, v znení neskorších zmien a doplnkov
medzi
Vlastník 1. :
Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá,
so sídlom SNP 1 / 2, 916 01 Stará Turá,
IČO : 36 340 456,
DIČ: 2021914345, IČ DPH: SK 2021914345
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sa, vložka č. 10375/R,
zastúpená :
Ing. Dean Paška, predseda predstavenstva
Mgr. Soňa Krištofíková, člen predstavenstva

Vlastník 2.:
skladá sa z nasledovných spoluvlastníkov:
a) Spoluvlastník v podiele 29/33:
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
so sídlom ul. 1. M á j a č . l l , 911 01 Trenčín
IČO : 36 302 724
DIČ: 2020175751, IČ DPH: SK2020175751
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sa, vložka č. 10100/R,
zastúpená:
Mgr. Richard Rybníček, predseda predstavenstva
Ing. Jozef Trstenský, podpredseda predstavenstva
b) Spoluvlastník v podiele 1/33:
Mesto Trenčianske Teplice
so sídlom: Mestský úrad, M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
DIČ: 2021080050^
zastúpená: PhDr. Štefan Škultéty, primátor
c) Spoluvlastník v podiele 1/33:
Mesto Nemšová
so sídlom: Mestský úrad, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
IČO: 311 812
DIČ:2021079797
zastúpená: Ing. František Bagin, primátor
d) Spoluvlastník v podiele 1/33:
Mesto Stará Turá
so sídlom: Mestský úrad, SNP 1 / 2, 916 01 Stará Turá
IČO: 312 002
DIČ:2020381990
zastúpená: Ing. Ján Kišš, primátor
e) Spoluvlastník v podiele 1/33:
Obec Štvrtok
so sídlom: Obecný úrad, Štvrtok 1, 913 05 Melčice-Lieskové
IČO: 312 029
DIČ:2021079984
zastúpená: Pavol Habdák, starosta
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Článok L
Preambula
1.1. Táto zmluva sa uzatvára v zmysle ust. § 15 ods. 5) Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý znie: „Vlastníci
verejných vodovodov prevádzkovo súvisiacich alebo vlastníci ich častí prevádzkovo súvisiacich
upravia svoje vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve tak, aby sa zabezpečilo kvalitné
a plynulé prevádzkovanie verejného vodovodu. Ak nedôjde k uzavretiu písomnej zmluvy, rozhodne
o úprave vzájomných práv a povinností súd."
1.2. Vlastník 1. je vlastníkom verejného vodovodu (ďalej i ako vodovod) na území Mesta Stará
Turá.
1.3. Vlastník 2. je vlastníkom verejného vodovodu - Skupinového vodovodu Nové Mesto
nad Váhom - Stará Turá (ďalej i ako SKV).
Článok II.
Predmet Zmluvy
2.1. Vlastník 1. a Vlastník 2. touto Zmluvou upravujú vzájomné práva a povinnosti prevádzkovo
súvisiacich verejných vodovodov podľa § 15 ods. 5) Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších zmien a doplnkov.
2.2. Vlastník 1. a Vlastník 2. touto zmluvou vymedzujú hraničné body, v ktorých sa vodovod
Vlastníka 1. a SKV Vlastníka 2. spájajú prevádzkovo a rozdeľujú vlastnícky.
Článok III.
Vymedzenie prevádzkovo súvisiacich vodovodov
3.1. Prevádzkovo súvisiace vodovody podľa Článku I. tejto zmluvy sú vzájomne spojené z dvoch strán
Mesta Stará Turá - zo severu a z juhu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je situačná schéma,
ktorá tvorí prílohu č. 1.
3.2. Zo severu sú prevádzkovo súvisiace vodovody spojené vjednom bode vo vodomernej šachte
umiestnenej v areáli Vodojemu Krásnatá 1 x 400 m3. Vlastnícky a majetkovo sa súvisiace vodovody
spojené na severe vymedzujú nasledovne:
a) Vlastník 2. vlastní privádzač DN 250 z Vodojemu Hrnčiarové po fakturačný vodomer
umiestnený vo vodomernej šachte v areáli Vodojemu Krásnatá 1 x 400 m3. Vodomer je
vo vlastníctve Vlastníka 2.
b) Vlastník 1. vlastní infraštruktúru od fakturačného vodomeru umiestneného vo vodomernej
šachte v areáli Vodojemu Krásnatá 1 x 400 m3. Vlastník 1. je vlastníkom areálu Vodojemu
Krásnatá 1 x 400 m3 vrátane vodomernej šachty umiestnenej v predmetnom areáli.
3.3. Z juhu sú prevádzkovo súvisiace vodovody spojené v dvoch bodoch v areáli Vodojemov Stará
Turá (Kórea) 1 x 3000 m3 a 2 x 1000 m3. Vlastnícky a majetkovo sa súvisiace vodovody spojené
na juhu vymedzujú nasledovne:
a) Vlastník 1. vlastní mestskú infraštruktúru Mesta Stará Turá po fakturačný vodomer
umiestnený v strojovni vo Vodojeme Stará Turá (Kórea) 1 x 3000 m3 (prvý bod spojenia) a
po fakturačný vodomer umiestnený v strojovni vo Vodojeme Stará Turá (Kórea) 2 x 1000 m3
(druhý bod spojenia).
b) Vlastník 2. vlastní prívodné oceľové potrubie DN 400 vedúce z obce Vaďovce
po fakturačné vodomery umiestnené v strojovniach Vodojemov Stará Turá (Kórea) 1 x 3000
m3 a 2 x 1000 m3. Vlastník 2. je vlastníkom areálu Vodojemov Stará Turá (Kórea) 1 x 3000
m3 a 2 x 1000 m3 vrátane fakturačných vodomerov.
Článok IV.
Zásobovania verejných vodovodov pitnou vodou
4.1. Vlastník 1. a Vlastník 2. sa dohodli, že spôsob zásobovania verejných vodovodov pitnou vodou
prenechávajú na jednotlivých prevádzkovateľov svojich infraštruktúr. Tieto vzťahy si
prevádzkovatelia upravia zmluvne.
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4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že si vzájomne umožnia prístup k hraničným bodom svojich
infraštruktúr, ktoré prevádzkovo súvisia a sú vymedzené touto zmluvou v súvislosti s rekonštrukciou,
modernizáciou, projektovaním, zriaďovaním, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby
verejného vodovodu.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Uzatvára
sa na dobu, pokiaľ budú verejné vodovody Vlastníka 1 a Vlastníka 2. prevádzkovo súvisieť.
5.2.Túto zmluvu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) uplynutím doby uvedenej v bode 5.1. tohto článku
5.3. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené alebo doplnené iba písomnými dodatkami
k tejto zmluve, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.
5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kópiu tejto zmluvy predložia prevádzkovateľom svojich
infraštruktúr bezodkladne po jej podpise.
5.5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných
strán.
5.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Vlastník 1. obdrží jedno vyhotovenie
a Vlastník 2. päť vyhotovení (každý spoluvlastník Vlastníka 2. obdrží po jednom vyhotovení).
5.7. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola
spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani
za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Vlastník 1:
• M l /
V Starej Turej, dňa ....'.
......
Regionálna vodárenská spoločnosť
AQUATUR a.s. Stará Turá

spoločnosť
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Ing. Dean Paška
predseda predstavenstva
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Mgr. Soňa Kxištofíková
člen predstavenstva

Vlastník 2:
v t

v,

2 7. JAN. 2012

V Trenčíne, dna
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

/
Mgr. Richard Rybníček
predseda predstavenstva
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Ing. Jozef Trstenský
podpredseda predstavenstva
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V Trenčianskych Tepliciach, dňa
Mesto Trenčianske Teplice
PhDrAŠtefan Škultéíy
,
/ \ i, r m
primátor

V Nemšovej, dňa
Mesto Nemšová

O.r.A-le^
Ing. František Bagti
primátor

V Starej Turej, dňa M •/.
Mesto Stará Turá

loiíj
Ing. Ján Kišš
primátor

x,
c
,
^
^
Vo Štvrtku,
dna
Obec Štvrtok

f - ^ / ^
Pavol Habdák
starosta
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Vlastník AQUATUR
Vlastník TVK
Vlastník BVS

