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DODATOK č. 3 

 

K ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE 

A NÁJME OBECNÉHO VODOVODU 

 

 
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a nájme obecného vodovodu uzatvorená 

v zmysle ustanovení § 269 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva) medzi: 

 

 

Vlastníkom:    Obec Kočovce 

 so sídlom:  916 31 Kočovce 280 

 zastúpená:  Ing. Monika Kopúnová – starosta obce 

 IČO:   00311685 

 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

 IBAN:   SK74 5600 0000 0058 0662 1001 

 tel./e-mail:  032/7461221, starosta@kocovce.sk 

 (ďalej len ako „vlastník“) 

 

 

a 

 

Prevádzkovateľom:  OVKS Sochoň, s.r.o. 

so sídlom:  916 31 Kočovce 280 

zastúpená:  Rudolf Čehák – konateľ 

osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a technických: 

   Rudolf Čehák 

   Ing. Katarína Pavlíková 

IČO:   46492411 

IČ DPH:  SK2820004803 

registrácia v OR: OS Trenčín, Odd.: Sro, vl. č. 25539/R 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN:   SK05 5600 0000 0058 7784 1001 

tel./e-mail.:  0944/214729, ovkssochon@kocovce.sk 

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“) 

 

 

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na zmene vyššie uvedenej zmluvy nasledovne: 

 

 

 

Článok I. 

Zmeny 

 

1. Čl. II Doba trvania zmluvy, bod 1 sa mení nasledovne: 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
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Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 3 k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a nájme obecného 

vodovodu je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých dve vyhotovenia sú určené pre 

vlastníka a jedno pre prevádzkovateľa. 

2. Dodatok č. 3 k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a nájme obecného 

vodovodu bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Kočovce dňa 25.03.2019 

uznesením  č. 27/2019 – OZ.  

3. Zmluvné strany si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich 

prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia. 

 

 

 

 

V Kočovciach, dňa: 26.03.2019 

 

 

 

 

 

 

Za vlastníka:        Za prevádzkovateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................     ............................................. 

       Ing. Monika Kopúnová       Rudolf Čehák 

      starosta obce Kočovce           konateľ spoločnosti 


