
Zmluva o budúcej zmluve o  prevádzkovaní  verejnej splaškovej kanalizácie 
uzatvorenej   podľa § 16 ods.3 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 
odvetviach 

 
 

Zmluvné strany 

Mesto Senica 
zastúpené primátorom  Mgr. Ing. Martin Džačovským 
sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 
IČO: 00309974 
DIČ: 2021039845 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
                              číslo účtu v tvare IBAN:  SK78 5600 0000 0092 0051 6002 
v ďalšom texte ako budúci vlastník 
 
a  
 
Mestský podnik služieb  spol.  s r.o. 
zastúpená   konateľom Ing. Jánom Bachurom 
sídlo: Hviezdoslavova 477, 905 01  Senica 
IČO: 31 424 287 
DIČ: 2020376303 
IČ DPH: SK2020376303  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
                              číslo účtu v tvare IBAN: SK10 5600 0000 0092 0328 9001 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 143/T  
v ďalšom texte  ako budúci  prevádzkovateľ 
 
 

článok I. Úvodné ustanovenia 
 

1.1 Budúci vlastník je výlučným vlastníkom splaškovej kanalizácie DN200-PVC v dĺžke 
55,70 m – I. etapa a DN200-PVC v dĺžke 85 m - II. etapa v Senici časť Párovce, ktorá 
bola vybudovaná v zmysle Oznámenia k stavebnej úprave č.SOÚ-794/2013-ORA zo dňa 
21.08.2013  č. SOÚ-488/2014-ORA zo dňa 14.04.2014, ktoré vydala obec Jablonica. 

1.2  Budúci vlastník je výlučným vlastníkom kanalizácie vedúcej od kanalizačnej šachty Šs  
11 až po miesto zaústenia pôvodnej kanalizácie OMV do verejnej kanalizácie BVS a.s 
v celkovej dĺžke 395,20 m vrátane kanalizačnej šachty Šs11, skolaudovanej kolaudačným 
rozhodnutím č. VH-H1-248/I-185/5151-97/1959-UVA, ktorú nadobudol na základe 
kúpnej zmluvy od spoločnosti OMV Slovensko,s r.o.. 

1.3  Budúci vlastník plánuje  vybudovať dielo- splaškovú  kanalizáciu v lokalite Párovce – 
Hurbanova ul. v Senici, ktorú budú tvoriť:  gravitačne stoky  PVC 200 SN8 dĺžky 38,00 
m, revízne šachty Tegra 600 – 3 kusy, tlaková vetva potrubie HDPE 63 x 3,8 mm PE 100 
dĺžky 174,50 m, preplachovací hydrant na konci riešenej tlakovej vetvy (v ďalšom texte 
len „verejná  splašková kanalizácia“). 
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1.4 Budúci prevádzkovateľ je osoba oprávnená prevádzkovať verejné kanalizácie pre 
kategóriu K-1. 

 
Článok II. Predmet zmluvy 

 
2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že  budúci prevádzkovateľ  na písomnú  výzvu budúceho 
vlastníka   uzatvorí  s budúcim vlastníkom   zmluvu o prevádzkovaní  verejnej splaškovej  
kanalizácie.  
2.2 Na základe tejto zmluvy  odovzdábudúci vlastník  budúcemu prevádzkovateľovi verejnú  
splaškovú  kanalizáciu  za účelom zabezpečenia jej prevádzky v zmysle zákona č. 442/2002  
Z. z. o verejných vodovodocha verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona  
č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.  
2.3 Budúci prevádzkovateľ sa zaväzuje, že  verejnú splaškovú kanalizáciu prevezme a bude si  
riadne plniťvšetkypovinnosti pri jej prevádzkovaní, ktoré si plní  aj pri prevádzkovaní  
      kanalizácie, popísanej v bode 1.1 a 1.2 článku I. Úvodné ustanovenia tejto zmluvy ako aj  
ďalšie povinnosti, vyplývajúce mu z príslušných právnych predpisov. 
 
 

Článok III. Lehota na uzatvorenie budúcej zmluvy 
 
3.1 Výzvu na uzavretie zmluvy o prevádzkovaní  verejnej splaškovej kanalizácie sabudúci 
vlastník   zaväzuje  odoslať  budúcemu prevádzkovateľovi  najneskôr do 5 dní odo dňa,  
v ktorom  bude  budúcemu vlastníkovi  doručené  rozhodnutie o  povolení užívania  verejnej 
splaškovej kanalizácie(ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“). 
3.2 Prílohou výzvy na uzavretie zmluvy o prevádzkovaní  verejnej splaškovej kanalizácie 
bude  návrh zmluvy o prevádzkovaní  verejnej splaškovej kanalizácie, ktorej nadobudnutie  
účinnosti bude dohodnuté na deň, ktorý nasleduje po dni nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia. Návrhom zmluvy o prevádzkovaní verejnejsplaškovej kanalizácie 
môže byť aj dodatok ku zmluve prevádzkovaní splaškovej kanalizácie, uzatvorenej medzi 
zmluvnými stranami dňa 03.09.2014, na základe ktorej budúci prevádzkovateľ prevádzkuje 
splaškovú kanalizáciu, popísanú v bode 1.1 a 1.2 článku I. Úvodné ustanovenia tejto zmluvy. 
3.3  Adresa pre  doručovanie písomnosti je adresa účastníkov, uvedená v záhlaví tejto zmluvy. 
V prípade zmien adresy jednotlivých účastníkov tejto zmluvy, sú títo povinní oznámiť zmenu  
druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu. 
3.4 Lehota na uzavretie  zmluvy o prevádzkovaní verejnej splaškovej kanalizácie je  5 dní  a 
začína plynúť 1.dňom, ktorý nasleduje po doručení písomnej  výzvy na uzatvorenie  zmluvy 
o prevádzkovaní verejnej splaškovej kanalizácie budúcemu  prevádzkovateľovi. 
 
 

Článok IV.   Záverečné ustanovenia 
 
4.1   Zmluva nadobúda platnosť   dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom  budúceho vlastníka. 
4.2  Právne vzťahy účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Na vzťahy 
touto zmluvou  výslovne   neupravené sa  použijú ustanovenia všeobecne platných právnych 
noriem  v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. 
4.3  Táto zmluva   je    spísaná v 3 rovnakých vyhotoveniach, z ktorých vlastník obdrží  dve 
vyhotovenie zmluvy  a prevádzkovateľ  obdrží  jedno.   
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4.4  Prípadné    zmeny a    dodatky   tejto   zmluvy musia  byť schválené všetkými účastníkmi 
tejto zmluvy a musia mať písomnú formu. 
4.5  Účastníci tejto zmluvy potvrdzujú, že  zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, nie 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli   a na 
znak  súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú. 
 
 
V Senici, dňa 17.05.2021 
 
      
           Mesto Senica 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský                            ............................................................ 
                primátor 
budúci vlastník 
 
 
 
Mestský podnik služieb  spol.  s r.o. 
 
Ing. JánBachura                                                ............................................................ 
        konateľ  
budúci prevádzkovateľ 
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