
 

OBEC  HVOZDNICA 
 

 
Vec : Výpis uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Hvozdnici konaného 6.6.2014. 
 
 
K bodu č.3. 
Prerokovanie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí majetku uzavretá podľa §269 ods. 2 
Obchodného  zákonníka,  číslo  zmluvy  514/2014   a   Zmluvy o nájme  pozemku  a  ČOV   
z dôvodu hodného osobitného zreteľa Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám a.s.  so  
sídlom Bôrická cesta 1960,01057 Žilina. 
 
         Obecné zastupiteľstvo vo Hvozdnici na svojom zasadnutí konanom dňa 6.6.2014 
prerokovalo návrh na prenájom a prevádzkovanie obecného vodovodu ,  obecnej ČOV 
kanalizácie   a k uvedenému prijalo 
 
 

Uznesenie č.20/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Hvozdnici schvaľuje  
spôsob prenájmu majetku obce , a to : 

           Obecnú vodnú stavbu    „ Obecný vodovod  a obecnú ČOV  a kanalizáciu .“ podľa § 9a ods.9           
           písm. „c“ zákona SNR  č.138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov . 

Prevádzkovateľovi vodovodu Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s. so sídlom Bôrická 
cesta 1960 , 010 57 Žilina , IČO 36672297 , z dôvodov hodných osobitného zreteľa , ktoré sú 
dané tým , že : 

          1 je potrebné zabezpečiť zjednotenie prevádzky obecných vodovodov a vodovodov  v  
             majetku spoločnosti  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. sú  v obci Hvozdnica, 
             odstránenie vplyvov počasia pri dodávke pitnej vody pre obec Hvozdnica  a  plnenie si 
             zákonných povinností prevádzkovania vodovodu v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 
             Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona a č.  
             Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona a č.  
             276/200 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení a súvisiacich predpisov;  
 
         2.s prenechaním vodovodu , ČOV a kanalizácie do nájmu spoločnosti Severoslovenské   
            vodárne a kanalizácie, a.s. sa plánovalo už pri spracovaní a schvaľovaní projektu   
            „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“, ktorý     
            bol spracovaný na základe výzvy OPŽP-PO1-09-1  z dôvodu získania finančných   
            prostriedkov na spolufinancovanie tejto vodnej stavby z prostriedkov  kohézneho fondu EÚ    
           a  rozpočtu  SR; 
 
         3.jedná sa o vodovod, ktorý je napojený na verejný vodovod v obci Hvozdnica, ktorého   
           vlastníkom je spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. a obecná ČOV a   
           kanalizácia 

 
        4. Obec Hvozdnica  je akcionárom spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 
            a po uplynutí  dohodnutej doby nájmu ( doba viazanosti 5 rokov)  obec predpokladá, že  
            stavba vodovodu bude vložená do majetku spoločnosti Severoslovenské vodárne 
            a kanalizácie, a.s. ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti, alebo predajom 
            do majetku tejto spoločnosti na základe kúpnej zmluvy. 



2. 
 

Počet prítomných poslancov:   Sedem poslancov. 
Kvórum, počet poslancov potrebných na schválenie : Päť poslancov. 
Hlasovanie poslancov: 
           za:      sedem poslancov, 
           proti:   nula poslancov, 
           zdržalo sa hlasovania: nula poslancov. 
 
Vo Hvozdnici, dňa 9.6.2014. 
 
          Miroslav Minárik, starosta 
 
                                                                                      
 
  

3. 

OBEC  HVOZDNICA 
 
 
 

 
Obec Hvozdnica  v zastúpení starostom Miroslavom Minárikom  týmto potvrdzuje , že sme dňa 
9.6.2014  uverejnili na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce Hvozdnica  , sekcia úradná 
tabuľa v časti oznamy obecného úradu a v časti aktuality „Zámer prenechať majetok obce do nájmu 
, a to obecnú vodnú stavbu „Obecný vodovod  a obecnú ČOV a kanalizáciu“ prevádzkovateľovi 
vodovodu Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s. so sídlom Bôrická cesta 1960 , 010 57 Žilina 
, IČO 36672297 z dôvodov hodných osobitného zreteľa . 
 
Dňa 9.9.2014 bolo v rámci zápisnice zo zasadnutia OZ konaného dňa 6.6.2014 zverejnené 
schválené uznesenie č. 20/2014 k tomuto zámeru .    
 
Vo Hvozdnici, dňa 9.9.2014 
 
        Miroslav Minárik, starosta 

 
 
 
 
 
 


