
Zmluva  č. 164/2019 
 

o postúpení investičných práv a povinností  
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
 
1. Postupujúci: Obec Žaškov 
    Zastúpená:              Milan Pavlovčík, starosta obce 
    Sídlo:                      Hlavná č. 112/106, 027 21 Žaškov 
    IČO:                      00 315052 
    DIČ:                       2020561939 
    IBAN :  SK95 5600 0000 0040 5051 7006 
 
       
2. Preberajúci:   Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. 
    Sídlo:                Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 
    Zapísaná:              v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa,  
                                    vložka  č. 10544/L 
    Zastúpená:               predstavenstvom 
    Oprávnení k podpisu zmluvy:  Ing. Jozef Revaj, generálny riaditeľ   
                                                     Ing. Marcel Bakoš, výrobno-technický riaditeľ 
    IČO:  36 672 254 
    IČ DPH:                 SK 2022236315 
    IBAN:   SK74 0200 0000 0035 7850 2051 
 
 

Úvodné ustanovenie 
 

 Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal dňa 17.12.2018  
pre investora – Obec Žaškov povolenie na uskutočnenie vodnej stavby  „Žaškov. Rozšírenie 
vodovodu, lokalita Tepeľ “ pod č. OU-DK-OSZP-2018/007176/7SV.              
 Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov investora, zabezpečí realizáciu časti 
predmetnej stavby –  SO - 01 Vodovod podľa schváleného Investičného plánu OVS, a.s. pre rok 
2019 nový investor - stavebník Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 
Dolný Kubín. 
 

III. 
Predmet zmluvy 

 
 Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné postúpenie práv a záväzkov vyplývajúcich 
z citovaného rozhodnutia na vybudovanie časti stavby v rozsahu: 
SO - 01 Vodovod  - rad „A“  z HDPE DN 110 v dĺžke 259 m  
                              - rad „A1“ z HPDE DN 110 od km 0,000 – 0,051, t.j. 51 m 
Touto zmluvou postupujúci práva a povinnosti vzťahujúce sa k tejto stavbe postupuje 
preberajúcemu a preberajúci práva a povinnosti  preberá bezodplatne. 
 Zrealizovaný verejný vodovod bude po odovzdaní a prevzatí vo vlastníctve preberajúceho 
- Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 



 Postupujúci odovzdá preberajúcemu projektovú dokumentáciu, všetky rozhodnutia, 
povolenia, vyjadrenia a príp. ďalšie doklady a písomností súvisiace s touto stavbou.  

 
IV. 

Ostatné ustanovenia 
1. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z toho dve sú určené pre postupujúceho 

a jedna pre preberajúceho. 
2. Obecné zastupiteľstvo v Žaškove schválilo Zmluvu o postúpení investičných práv a povinností 

svojím uznesením  pod č. 125/5/2019 zo dňa  17.09.2019. Uznesenie č. 125/5/2019 je 
neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami s výnimkou 
pre zmluvnú stranu  spadajúceho do kategórie povinná osoba v súlade s § 2 podľa Zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zmien a doplnení, kedy Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa  § 
47a Zák.č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák.č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 
V Žaškove  dňa: 01.10.2019                          V Dolnom Kubíne dňa: 14.10.2019 

 
 

Postupujúci:               Preberajúci: 
 
 
 
 
Milan Pavlovčík                                                         Ing. Jozef Revaj 
starosta obce                                              generálny riaditeľ  
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Marcel Bakoš 
                                                                                   výrobno-technický riaditeľ 
 
 
 
 
 

    
    

 
 
 
      
 




