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ZÁMER OBCE PLECHOTICE 

 

     Obec Plechotice v súlade s ustanovením § 9a, ods. (8), písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí zverejňuje svoj zámer previesť majetok obce formou predaja z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa.   

Zámerom je previesť majetok kupujúcemu – Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,             

a. s. Košice, ktorý je uvedený v ďalšej časti.  

1.1 Rozsah časti stavby zrealizovaný zo zdrojov obce Plechotice: 

    SO 14 - Rozvodná sieť Plechotice  

     Potrubie „1“  PVC DN 100     o dĺžke   154,08 m  

 

1.2 Predmetom kúpy je  95 % majetkový podiel časti stavby zrealizovaný z dotácie EF 

v roku 2016 (Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a Zmluvu 

o budúcej kúpnej zmluve  č. 1570/313/2016/IÚ), v nasledovnom rozsahu: 

  SO 14 - Rozvodná sieť Plechotice  

  Potrubie „1“  PVC DN 100     o dĺžke     97,21 m  

     - vrátane križovania cesty pretláčaním  D  273 v dĺžke 11 m 

  Potrubie „3“  PVC DN 100     o dĺžke   100,90 m  

    Vodovod vybudovaný z dotácie EF  o dĺžke:  198,11 m 

       Vodovod zo zdrojov obce + dotácia EF    s p o l u :  o dĺžke:  352,19 m 

  Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec 

Plechotice v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na 

dlhodobé prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedeného vodovodu. Obec by mohla 

prevádzkovať vodovod 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.  

  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 verejného vodovodu do vlastníctva VVS, a.s. z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa je prípustné v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce 

Plechotice.  

 

Dátum zverejnenia: 7. september 2022 

 

 

 

Ing. Peter Koščo 

starosta 

obec Plechotice 
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