
        Obec   B E Ž O V C E,     072 53   Bežovce  č. 184                    

___________________________________________________________________________ 

 

 

ZVEREJNENIE ZAMERU 

podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

Obec Bežovce plánuje uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve (Kúpnej zmluve) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení. 

 

 Predmet uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve (Kúpnej zmluve): 

 

Predmetom kúpy podľa zmluvy bude 95% podiel časti verejnej kanalizácie nachádzajúcej sa 

na území predávajúceho, pozostávajúcej z nasledovných stavebných objektov tak, ako sú 

označené v projektovej dokumentácii a kolaudačnom rozhodnutí pre túto verejnú kanalizáciu, 

ktorej vlastníkom je Obec Bežovce o podiele 95 % k celku: 

SO 02 Kanalizačná sieť Bežovce 

Vetva „A2“ PVC DN 300 od km 0,000 – po km o,414                   o dĺžke  414,0 m 

                    ( z celk. pov. dĺžky 690 m) 

- vrátane kanalizačných šácht – v počte 11 ks od Š 58 – po Š 68 

Vetva „A4“  PVC DN 400 od km 1,600 – po km 1,568                  o dĺžke 32,0 m 

                     (z celk. pov. dĺžky 1.351 m) 

- vrátane kanalizačnej šachty v počte 1 ks  Š č. 41 

Vetva „BL“ výtlak HDPE DN 140 od km 0,930 – po km 1,044     o dĺžke 114,0 m 

                        (z celk. pov. dĺžky l.044 m) 

Kanalizácia PVC  DN 300, 400, 140                               spolu:         o dĺžke  560,0 m 

- vrátane kanalizačných šácht – v počte 12 ks 

  

 Oprávnený z kúpnej zmluvy: 

 

Budúci predávajúci: 

Obec Bežovce 

Bežovce 184, 072 53 Bežovce 

Zastúpená MVDr. Luděkom Hamšíkom – starostom obce 

 

Budúci kupujúci: 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,  

Komenského 50, 042 48 Košice, 

zastúpená Ing. Stanislavom Hrehom, PhD. – predsedom predstavenstva 

a Ing. Gabrielom Fedákom, PhD. – členom predstavenstva,  

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo: 1243/V 

 

 

 

 

 



 Budúci predaj a kúpna cena: 

 

Obec Bežovce predáva a VVS, a.s. kupuje do svojho budúceho výlučného vlastníctva celý 

spoluvlastnícky podiel účastníka č. l k predmetu kúpy za kúpnu cenu 1 € (slovom jedno euro). 

Kúpnu cenu VVS a.s. uhradí účastníkovi č. 1 do 60 dní od podpísania budúcej kúpnej zmluvy.  

Budúci odpredaj sa uskutoční z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a zákona   

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

 

Odôvodnenie: 

Obec Bežovce prenechá spoluvlastnícke právo časti verejnej kanalizácie VVS a.s. podľa 

predmetu uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve (Kúpnej zmluve) z dôvodu osobitného 

zreteľa,  nakoľko obec Bežovce nemá a ani v budúcnosti nepredpokladá mať finančné 

prostriedky pre efektívne fungovanie prevádzky a údržby verejnej kanalizácie. Obec 

nedisponuje materiálnym, odborným a ani personálnym potenciálom a zároveň zaváži aj 

skutočnosť je VVS a.s. je jediným možným budúcim prevádzkovateľom kanalizácie v obci.   

 

- Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy: 

 

Obec Bežovce sa zaväzuje, že do 90 dní od doručenia písomnej výzvy od VVS, a.s. uzatvorí 

s VVS, a.s. riadnu kúpnu zmluvu. Písomnú výzvu spolu s návrhom kúpnej zmluvy zašle VVS 

a.s.  do jedného roka od uplynutia päť ročnej lehoty. Plynutie tejto päť ročnej lehoty začne 

prvého dňa po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu. 

 

 

 

Tento zámer je zverejnený na internetovej stránke obce www.bezovce.sk a úradnej tabuli 

obce po dobu 15 dní.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                            MVDr. Luděk Hamšík  

                                                                                                   Starosta obce 

 

 

V Bežovciach, dňa 07.10.2020 

http://www.bezovce.sk/

