OBEC HOROVCE, 072 02 HOROVCE 25
Obecný úrad Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves

ZÁMER prevodu majetku
Obec Horovce, v zastúpení starostom obce Horovce Erikom Timkom zverejňuje
zámer prevodu majetku časti vodovodu kupujúcemu – VVS, a.s. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s §9a, odst. 8 písm e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obce
schválenom na obecnom zastupiteľstve konanom 26.11.2021
ZÁMER
-

previesť majetok kupujúcemu – VVS, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s
§ 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:
Predmetom kúpy je 95 % majetkový podiel časti stavby zrealizovaný z dotácie v nasledovnom
rozsahu:
- vodovodný rad „3-5“ HDPE DN 110 od km 0,500 - po km 0,66408 o dĺžke 664,08 m

(z celk. pov. dĺ. 1.163 m)
- vodovodný rad „3-6“ HDPE DN 110 od km 0,491 – po km 0,70553 o dĺžke 214,53 m

(z celk. pov. dĺ. 696 m)
- vodovodný rad „3-6-1“

HDPE DN 110 (celý pov. rozsah)

Vodovod

HDPE DN 110

Spolu

o dĺžke 46,56 m
o dĺžke: 925,17 m

- vrátane podz. hydrantov v počte – 13 ks
Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec
Horovce v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé
prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedených objektov, pričom celý vodovod v obci prevádzkuje
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice. Obec by mohla prevádzkovať svoj majetok
samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej bolo v zmysle § 5 zákona č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách udelené živnostenské oprávnenie na
prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú
spôsobilosť. V súčasnosti je trendom skôr upúšťanie od samostatného prevádzkovania vodárenskej
infraštruktúry obcami a mestami a pričom tieto postupne poverujú prevádzkovaním svojej
infraštruktúry vodárenské spoločnosti, v územnej pôsobnosti ktorej sa nachádzajú. Je to z toho
dôvodu, že obce a mestá po čase zisťujú, že prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií je zložité

a ich vlastníctvo je spojené s množstvom povinností a takisto nemajú dostatok finančných
prostriedkov, keď sa zhorší technický stav infraštruktúry a je potrebná ich rekonštrukcia.
Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou
v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí tak neprichádza do úvahy.
Odpredaj majetku do vlastníctva VVS, a. s. za kúpnu cenu 1,- € bez DPH z dôvodu hodného osobitného
zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce Horovce.

Predávajúci Obec Horovce je výlučným vlastníkom majetku – časti stavby
v k. ú. Horovce,
ktorý na základe tejto zmluvy predáva a kupujúci ich nadobúda do svojho vlastníctva v celistvosti.

Odpredaj obecného vodovodu do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
IČO 36570460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice za kúpnu cenu 1,- € bez DPH, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom
obce Horovce.

Hlasovanie:

Za: Ing.Rusinkovič, Šimko, Maheľová Ing. Ľoch
Proti:
Zdržal sa:

