
• 

Dodatok č. 1 

K ZMLUVE O ZDRUŽENÍ 
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A SPOLUPRÁCI A ZMLUVA O BUDÚCEJ 

KÚPNEJ ZMLUVE č. 550/108/2019/IÚ zo dňa 23.7.2019 

uzatvorená v zmysle§ 50 a §51 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: 

1. Obec Drienica 
Drienica 168, 083 01 Sabinov 
Zastúpená: Ing. Igorom Birčákom - starostom obce 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 8811810011/5600 
IBAN: SK74 5600 0000 0088 1181 0011 
IČO: 00 326 968 
DIČ: 2020543085 

/ďalej len Obec/ 

2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice 
zastúpená: Ing. Stanislavom Hrehom PhD. - predsedom predstavenstva 

Ing. Róbertom Hézselym - členom predstavenstva 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sa, 
vložka číslo: 1243N 
Bankové spojenie: Uni Credit Bank Slovakia a.s., Rooseveltova 10, 040 01 Košice 
Číslo účtu : 6626417008/1111 
IBAN: SK 58 1111 0000 0066 2641 7008 
IČO: 36570460 
DIČ: 2020063518 
IČ DPH: SK2020063518 
/ďalej len „ws, a.s."/. 

/účastník č. 2 a WS, a.s. ďalej len ako „zmluvné strany"/ 

Obci Drienica bola Rozhodnutím ministra životného prostredia SR o poskytnutí 
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu č. 134073/BK5AP-63/19 zo dňa 
29.03.2019 pridelená dotácia v celkovej hodnote 100.000, - EUR na akciu „Rozšírenie 
vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky - obec Drienica". 

Na základe podpísanej Zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci 
a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 550/108/2019/IÚ zo dňa 23.7.2019 naša akciová 
spoločnosť združila obci k pridelenej dotácií 100.000, - € - 5% príspevok v hodnote 5.263, 16 
EUR na uvedenú akciu. 

Obec Drienica doložila Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly zo dňa 
25.11.2019, Záverečný odpočet čerpania za rok 2019 zo dňa 12.11.2019, čestné vyhlásenie 
štatutárneho orgánu žiadateľa k nedočerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie zo dňa 
11.11.2019 a Záverečnú správu o priebehu realizácie projektu zo dňa 11.11.2019, ktorými 
bola obci ponížená pridelená dotácia na rok 2019 a to na celkovú hodnotu 102.967,06 €na 
akciu: 

„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky - obec Drienica". 

V zmysle vyššie uvedeného týmto dodatkom upravujeme Zmluvu o združení 
finančných prostriedkov a spolupráci a Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve nasledovne: 
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Článok 1. 
Úvodné ustanovenia 

1. Na základe vyššie doručených podkladov od obce Drienica, ktorá požiadala WS a.s. 
o poníženie 5 % príspevku z poskytnutej dotácie na rok 2019, ktorej celková hodnota 
na základe Správy o výsledku administratívnej finančnej kontroly zo dňa 25.11.2019 
a Záverečného odpočtu čerpania za rok 2019 zo dňa 12.11.2019 je pre rok 2019 vo výške 
102.967,06 €, čo pre WS a. s. (účastníka č. 2) predstavuje čiastku v hodnote 5.148,36 € 
z pridelenej dotácie. 

Obec Drienica v zmysle tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o združení finančných 
prostriedkov a spolupráci sa zaväzuje vrátiť finančné prostriedky vo výške 
114,80 €na účet WS, a.s. uvedený v záhlaví tohto dodatku. 

Pôvodný rozsah sa upravuje takto: 

SO 02 - Kanalizácia - Stoková sieť C 
stoka Ca PVC DN 300 od km 0,089 - po km 0,209 o dÍžke 120,0 m 

(od š 10- po š 13, z celkovej pov. dÍžky 239,0 m) 
- vrátane kanalizačných šácht v počte - 3 ks (Š 11, š 12, š 13) 

stoka Ca3 (Ca3-1) PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,051 o dÍžke 51,0 m 
(od š 18 - po š 26, z celkovej pov. dÍžky 222,0 m) zmena dÍžky 

- vrátane kanalizačných šácht v počte - 3 ks (Š24, Š25, Š26) 

Stoková sieť s p  o 1 u :  o dÍžke 
- kanalizačné šachty v počte - 6 ks 

171,0 m 

Na uvedenú stavbu je vydané územné rozhodnutie Mestom Sabinov pod číslom: 
9714/2009-236Na zo dňa 12. 10.2009 a vodoprávne rozhodnutie vydané Obvodným 
úradom životného prostredia v Prešove pod č. ObÚ ŽP/2010/00148-00004/Gi-ŠVS zo dňa 
10.05.201 O a následne jeho zmenami a to: 
- stanovisko ObÚ ŽP pod č. ObÚ ŽP/2012/00024-02/Gi/ŠVS zo dňa 18.01.2012 
- Oprava VR ObÚ ŽP Prešov pod č. ObÚ ŽP/2012/00035-00002/Gi/ŠVS zo dňa 

25.01.2012 
- ukončenie výstavby pod č. OÚ ŽP/2013/00066-00003/Gi/ŠVS zo dňa 25.03.2013 
- ukončenie výstavby pod č.OÚ-SB-OSZP-2015/001129-03-Se/ŠVS zo dňa 21.12.2015 

Článok II. 
Združenie finančných prostriedkov 

v Článku II. Združenie finančných prostriedkov - meníme bod 1. a), b) 
a dopÍňame c) novým textom nasledovne: 

1. Plánované náklady na realizáciu predmetnej časti stavby sú vo výške 102.967,06 €. 
Zmluvné strany sa na týchto nákladoch podieľajú spoločne a za týmto účelom sa 
zaväzujú, že združia finančné prostriedky v nasledovnom rozsahu: 

a) účastník č. 1 zabezpečil 95% z celkovej výšky plánovaných nákladov, t.j. 97.818,70 € 
formou dotácie poskytnutej z MŽP SR Environmentálneho fondu 

b) WS, a.s. z vlastných zdrojov mala zabezpečiť 5% z celkovej výšky plánovaných 
nákladov teda sumu 5.148,36 EUR (slovom päťtisícjednostoštyridsaťosem eur, 
tridsaťšesť centov. 

c) WS a.s. odoslala na účet obce 5% príspevok vo výške 5.263, 16 €, po zrealizovaní 
stavby bolo vyčerpané z dotácie iba 5.148,36 €, z uvedeného dôvodu Obec Drienica 
vráti - poukáže finančný rozdiel vo výške 114,80 € na účet WS a.s. uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy. 
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Článok IV. 
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

- v Článku IV. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - meníme bod 1 .  a dopÍňame bod 4. 
s nasledovným textom: 

1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že výlučným vlastníkom uvedenej časti stavby uvedenej 
v Článku 1. bod 1. tohto Dodatku č. 1 sa stane WS a.s .. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria riadnu kúpnu zmluvu o kúpe majetku uvedeného 
v Článku 1. bod 1. tohto Dodatku č. 1 (podielu obce) do 90 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmet zmluvy za cenu 1, - €. 

Uznesenie z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici č. 78 zo dňa 
1 3.12.2019 - Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci 
a zmluve o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a WS, a.s. Košice, o odpredaji 
majetku, tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1. 

Článok V. 
Odstúpenie od zmluvy 

- v Článku V. Odstúpenie od zmluvy - meníme v bodoch 3. a 4. sumu nasledovne: 

3. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od počiatku a zmluvné strany sú si povinné 
vrátiť všetko čo im z tejto zmluvy bolo plnené druhou zmluvnou stranou. Účastník č. 1 je 
do 30 dní od doručenia prejavu o odstúpení od zmluvy zo strany WS, a.s. povinný vrátiť 
WS, a.s. sumu 5.148,36 €, bližšie špecifikovanú v Čl. II. bod 1 písm. b). 

4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodov 1. alebo 2. tohto článku má WS, a.s. právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 8 % zo sumy 5.1 48,36 €, bližšie špecifikovanej v Čl. II. bod 1. 
písm. b) za každý rok od poukázania uvedenej sumy na účet účastníka č. 1 zo strany 
WS, a.s. Nárok na náhradu škody a nárok domáhať sa nahradenia vyhlásenia vôle 
súdnym rozhodnutím tým nie je dotknutý. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o združení finančných prostriedkov č. 550/108/2019/IÚ 
zo dňa 23.7.2019 ostávajú naďalej v platnosti nezmenené. 

Tento Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží 
po dve vyhotovenia tohto Dodatku č. 1 

V Drienici, dňa ff. f. JOJ() 

Za účastní�_ č. 1 

Ing. lgok BIRČÁK 
„

, 
starosfä obce 
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1 9. FEB. 2020 
V Košiciach, dňa .................... . 

Za VVS. a.s./ 

„ . . . .  „„„„ ..... �„„·:····················· 
Ing. Rób HEZSEL Y 

člen pred avenstva 



Obecné zastupiteľstvo v Drienici 
UZNESENIE 

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici zo dňa 13.12.2019 

Uznesenie č. 78 

Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a Zmluve 
o budúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici: 
schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluve 
o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VYS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie 
"Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky -obec Drienica" schválenej uznesením 
č. 51/2019 zo dňa 20.06.2019 

odpredaj 
majetku uvedeného v „Dodatku č. 1" k Zmluve o združení finančných prostriedkov 
a spolupráci a zmluve o budúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou Drienica a VYS, a. s. Košice 
o spolufinancovaní akcie 

"Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky - obec Drienica" 
v nasledovnom rozsahu: 

Pôvodný rozsah sa upravuje takto: 
SO 02 - Kanalizácia - Stoková sieť C 

- stoka Ca PVC DN 300 od km 0,089 - po km 0,209 o dÍžke 120,0 m 
(od Š 10-po Š 13, z celkovej pov. dÍžky 239,0 m) 

- vrátane kanalizačných šácht v počte - 3 ks (Š 11, Š 12, Š 13) 

- stoka Ca3 (Ca3-1) PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,056 o dÍžke 51,0 m 
(od š 18 -po š 26, z celkovej pov. dÍžky 222,0 m) 

- vrátane kanalizačn)1ch šácht v počte - 3 ks (Š24, Š25, Š26) 

Stoková sieť s p o 1 u : o dÍžke 171,0 m 
- kanalizačné šachty v počte - 6 ks 

Obec Drienica sa zaväzuje, že po uplynutí päťročnej lehoty, ktorá začne plynúť prvý 
deň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby, 
odpredá svoj majetkový podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, 
ktorá kúpy do svojho výlučného vlastníctva majetkový podiel obce za vzájomne dohodnutú 
kúpnu cenu vo výške 1,00 €(slovom jedno euro) bez DPH. 

Hlasovanie poslancov: 
Počet Prítomní 
poslancov 

7 7 

V Drienici 19.12.2019 

Za 

7 

Proti Zdržal sa 

o 

Ing. f gftr B i r č á k 
st�sta obce 

o 


