
Dodatok č. 3 
zmluvy o nájme  č. 10/2008 

uzatvorenej podľa ustanovení  § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Vlastník verejného vodovodu : 
Prenajímateľ        
Obchodné meno    :  Mesto Dubnica nad Váhom 
Zastúpený   :  Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
Sídlo   :  Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR  
IČO   :  00 317 209 
DIČ                       :  2021339276  
Bankové spojenie  :  VÚB, a. s., pobočka Považská Bystrica 
Číslo účtu IBAN   :  SK47 0200 0000 0000 1972 3372 
 
Prevádzkovateľ  verejného vodovodu : 
Nájomca 
Obchodné meno        :  Považská vodárenská spoločnosť, a.s. ,  
Sídlo                          :  Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 
Zapísaný                    :  v obchodnom  registri Okresného súdu v Trenčíne, odd.Sa, vl.č.  
                                      10421/R 
Zastúpený                  :  predstavenstvom a.s. 
Oprávnení 
k podpísaniu zmluvy :  Ing. Ján Balušík, predseda predstavenstva 
                                      Ing. Jaroslav Lagiň, člen predstavenstva                                                          
IČO                            :  36 672 076 
DIČ                            :  2022237547  
IČ DPH                      :  SK 2022237547 
Bankové spojenie      :  VÚB a.s. 
číslo účtu                   :  2104372 / 0200 
IBAN                         :  SK21 0200 0000 0000 0210 4372 
 
 

Článok II. 
Predmet dodatku. 

 
1. Účelom dodatku je stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania rozšírenia verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie. Prevádzku bude zabezpečovať Považská vodárenská 
spoločnosť, a.s. Považská Bystrica (ďalej PVS,  a.s.). 

 
Článok III. 

Predmet dodatku. 
 

1. Článok III. bod 1. zmluvy o nájme č. 2/2008 sa dopĺňa o text, ktorý znie: 
„Technická infraštruktúra Háje II. Kvadrant, /HBV, IBV/ - 2. Etapa, Dubnica nad 
Váhom“ na pozemkoch registra C KN parc. č. 2300/478, 2300/610, 2300/513, 2300/476, 
2300/471 a 2300/547 v k.ú. Dubnica nad Váhom v skladbe: 



• Rozšírenie verejného vodovodu 
Vetva „H3-2“ 

- vodovodné potrubie z rúr PE100 SDR17 PN10 HDPE D110x6,6 mm dĺžky 78 m 
pripojené na jestvujúci verejný vodovod Vetvu „B1-2“ v majetku Mesta Dubnica nad 
Váhom (prevádzku zabezpečuje PVS, a.s.),  

- 3 x odbočenie 110/50 pre vodovodné prípojky bytových domov a 5 x odbočenie 110/32 
pre vodovodné prípojky pre radové RD, 

- vyhľadávací vodič, 
Vetva „H4“ (predĺženie) 

- vodovodné potrubie z rúr PE100 SDR17 PN10 HDPE D110x6,6 mm dĺžky 54,7 m - 
predĺženie Vetvy „H4“ v majetku Mesta Dubnica nad Váhom (prevádzku zabezpečuje 
PVS, a.s.), 

- podzemný požiarny hydrant DN 80 1 ks, 
- vyhľadávací vodič. 
• Rozšírenie verejnej kanalizácie 

Zberač „FA 2-6“ (predĺženie) 
- kanalizačné potrubie z rúr PP DN 300 dĺžky 90,6 m - predĺženie Zberača “FA 2-6“ 

v majetku Mesta Dubnica nad Váhom (prevádzku zabezpečuje PVS, a.s.), 
- kanalizačné revízne šachty DN 1000 - 3 ks, 
- 3 x odbočenie 300/200 pre kanalizačné prípojky bytových domov a 5 x odbočenie 

300/150 pre kanalizačné prípojky pre radové RD, 
Zberač „FA 2“ (predĺženie) 

- kanalizačné potrubie z rúr PP DN 300 dĺžky 30,7 m - predĺženie Zberača “FA 2“ 
v majetku Mesta Dubnica nad Váhom (prevádzku zabezpečuje PVS, a.s.), 

- kanalizačné revízne šachty DN 1000 - 1 ks, 
- 3 x odbočenie 300/200 pre kanalizačné prípojky bytových domov. 

 
2. V článku III. bod 1. zmluvy o nájme č.10/2008 sa mení posledná veta, ktorá znie: 
      Obstarávacia hodnota prenajatého majetku  je ku dňu podpisu  Dodatku č. 3 977 812,69 €. 
      Dňom  podpisu Dodatku č.3 sa hodnota prenajatého majetku navyšuje o hodnotu  
      rozšírenia verejného  vodovodu a verejnej kanalizácie v sume 45 613,49 €, slovom   
      dvadsaťpäť tisíc deväťstodvadsaťdeväť eur a osemdesiatdva centov. Celková cena    
      prenajatého majetku  je 1023 426,18 €. Uvedená suma je vrátane DPH. 
 

Článok IV. 
Osobitné dojednania. 

 
1. Nakoľko je verejný vodovod vybudovaný a osadený v nespevnenej miestnej komunikácii, 

žiadame v zmysle § 27 odst.4 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách pri realizácii definitívnych povrchových úprav osadiť vodárenské poklopy 
na vodárenských zariadeniach a kanalizačné poklopy na kanalizačných zariadeniach v 
úrovni budúcej nivelety terénu. 

 
Článok V. 

Záverečné  ustanovenie. 
 
1. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch  rovnopisoch, z ktorých  zmluvná strana Mesto 

Dubnica nad Váhom dostane 2 vyhotovenia a PVS, a.s. 2 vyhotovenia . 
2. Príloha č.1.  Dokladová časť, tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 3  nájomnej zmluvy 

č. 10/2008. 



3. Príloha č.2. Odovzdávací a preberací protokol predmetu nájmu, tvorí neoddeliteľnú 
súčasť Dodatku č. 3 nájomnej zmluvy č. 10/2008. 

4. Všetky ostatné činnosti spojené s prevádzkovaním rozšírenia verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie sa riadia ustanoveniami nájomnej zmluvy č. 10/2008. 

5. V ostatných častiach zostáva nájomná zmluva č. 2/2008 nezmenená. 
6. Dodatok č. 3 nájomnej zmluvy č. 10/2008 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými 

zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia 
na webovom sídle Mesta Dubnica nad Váhom, alebo Centrálnom registri zmlúv. 

 
       V Dubnici nad Váhom dňa 20.12.2021             V Považskej Bystrici, dňa 30.11.2021 
 
       Prenajímateľ:                            Nájomca: 
 
       Mesto Dubnica nad Váhom                                Považská vodárenská  spoločnosť, a.s. 
                                                                                             
 
 
 
 
 
             Mgr. Peter Wolf                                                             Ing. Ján Balušík 
              primátor mesta                                      predseda predstavenstva      
         
 
 
 
 
                                        
                                                                                                  Ing. Jaroslav  Lagiň 
                                                                                                  člen predstavenstva                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 Dodatku č. 3  zmluvy č. 10/2008 
 
 

Dokladová časť 
 
 

1. Stavebné povolenie č.j. OÚ-IL -OSŽP-2014/00375-06 SUC zo dňa 12.05. 2014 
2. Kolaudačné rozhodnutie č.j. OU-IL-OSZP-2021/000216-007 zo dňa 15.02. 2021 
3. Žiadosť o uzavretie dodatku č. 3 k Zmluve o nájme č. 10/2008  
4. Zápis odovzdania a prevzatia stavby (dodávateľ-investor) 
5. Projektová dokumentácia stavby 
6. Stavebný denník 
7. Geodetické zameranie skutočného stavu vo formáte DGN čitateľné pre MicroStation,  
      CD, technická správa, výkresová časť 
8. Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia 
9. Skúšky tesnosti kanalizačného potrubia 
10. Certifikáty zhody 
11. Zápis o kontrole požiarnych hydrantov 
12. Záväzné stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
13. Protokol o skúškach pitnej vody 
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