
Obecné zastupiteľstvo Pribeník

Uznesenie č. 220/2022

zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pribeníku

konaného dňa 06.10.2022

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku

podľa ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa
ustanovení § 9a ods.8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako aj
v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Pribeník:

a. s c h v a ľ u j e :

- ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – VVS, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a to:

Predmetom kúpy je nasledovný rozsah:

SO 02  Rozšírenie vodovodnej distribučnej siete

- Vodovodné potrubie HDPE D90 na ulici Kvetnej, dĺ. 148,45 m celá stavba

Prevod majetku sa uskutočňuje priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §
9a, ods.8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným
zreteľom je skutočnosť, že obec Pribeník v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné
a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedeného vodovodu. Do
budúcnosti si vodovod bude vyžadovať investície, prípadné zvýšené náklady na údržbu a opravy, na
ktoré obec Pribeník s istotou nebude mať finančné zdroje. Vzhľadom na uvedené, ako aj na finančnú,
technickú a personálnu náročnosť spojenú s vlastníctvom a prevádzkou verejného vodovodu, sa pre
obec Pribeník javí ako najvhodnejšia možnosť odpredaja práve do vlastníctva VVS, a. s., IČO: 36
570 460, ktorá na svoje náklady zabezpečí prevádzkovanie daného verejného vodovodu .

V súčasnosti je trendom skôr upúšťanie od samostatného prevádzkovania vodárenskej
infraštruktúry obcami a mestami, pričom tieto postupne poverujú prevádzkovaním svojej
infraštruktúry vodárenské spoločnosti, v územnej pôsobnosti ktorej sa nachádzajú. Je to z toho
dôvodu, že obce a mestá po čase zisťujú, že prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií je
zložité a ich vlastníctvo je spojené s množstvom povinností a takisto nemajú dostatok finančných
prostriedkov, keď sa zhorší technický stav infraštruktúry a je potrebná jej rekonštrukcia.

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. za kúpnu cenu 1,- € z dôvodu hodného
osobitného zreteľa je prípustné v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce
Pribeník.



Predávajúci Obec Pribeník je výlučným vlastníkom majetku – časti stavby v k. ú. Pribeník,
ktoré na základe tejto zmluvy predáva a kupujúci ich nadobúda do svojho vlastníctva v celistvosti.

Odpredaj majetku obce do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. IČO
36570460, so sídlom Komenského 50,  042 48 Košice za kúpnu cenu: 1,- € bez DPH, (slovom: Jedno
euro), z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami
hospodárenia s majetkom obce Pribeník

Prezentovalo sa: 5 Zoltán Filep, Nikoleta Fedorová, Andrea Hajduová, Klára
Wágnerová, Lívia Andaházyová

Hlasovanie:

Za: 5 Zoltán Filep, Nikoleta Fedorová, Andrea Hajduová, Klára
Wágnerová, Lívia Andaházyová

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V Pribeníku, dňa 06.10.2022

Ing. Ernest Fedor

starosta obce


