
Dodatok č. 2  k  zmluve o nájme č. 468/2014 
uzatvorenej dňa 13. 10. 2014 podľa ustanovení  § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Vlastník a prenajímateľ verejného vodovodu: 
Obchodné meno:  Obec Veličná 
Zastúpená:    Ing. Daniel Laura – starosta obce 
Sídlo:    Veličná 162, 027 54 Veličná 
IČO:   00 314 960 
IBAN:  SK16 0200 0000 0000 2312 5332 
 
 
Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a verejného vodovodu: 
Nájomca:             Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 
So sídlom:  Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 
Zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline 
   Odd.: Sa,  vl. č.:  10544/L 
Zastúpený:  predstavenstvom  
Oprávnení k podpisu zmluvy:         Ing. Jozef Revaj, generálny riaditeľ   
                                                         Ing. Marcel Bakoš, výrobno-technický riaditeľ 
Bankové spojenie:     VÚB, a. s. 
IBAN:              SK74 0200 0000 0035 7850 2051 
IČO:   36672254 
DIČ:   2022236315 
IČ DPH:  SK 2022236315 
 
 

Článok II. 
Predmet dodatku 

 
Predmetom dodatku je rozšírenie predmetu nájmu: 
1. Článok III bod 1. sa dopĺňa:  
„Veličná – ul. Gazdovská. Rozšírenie vodovodu“, I. Etapa – Rad II-A-1b z HDPE 
DN 100 v dĺžke 217,40 m. 
Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Dolný Kubín, odbor starostlivosti 
o životné prostredie pod č. OU-DK-OSZP-2017/000053/7SJ zo dňa 07.02.2017, 
a skolaudovaná rozhodnutím Okresného úradu Dolný Kubín č. OU-DK-OSZP-
2019/007994/7SJ zo dňa 25.10.2019. 
 
Obstarávacia hodnota predmetu nájmu je 9000,- €. Zostatková hodnota predmetu nájmu  ku 
dňu 17.12.2019  je  9000,- €. 

 
 

Článok III. 
Záverečné  ustanovenie 

 
1. V ostatných článkoch a bodoch zostáva predmetná Zmluva o nájme uzatvorená dňa 

13.10.2014  bez  zmien a doplnkov. 



2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana    
dostane po jednom vyhotovení.  

3. Obecné zastupiteľstvo vo Veličnej schválilo dodatok k nájomnej zmluve svojím 
uznesením  pod č. 86/12/2019 zo dňa  02.12.2019, ktoré je prílohou tejto zmluvy. 

4. 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. 

 
 
 
 
 
Vo Veličnej,  dňa                           V D. Kubíne, dňa  
 
 P r e n a j í m a t e ľ :                 N á j o m c a : 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Daniel Laura                                    Ing. Jozef Revaj                       
starosta obce                        generálny  riaditeľ               
 
 
 
 

  Ing. Marcel Bakoš 
           výrobnotechnický riaditeľ   
 
 
  
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


