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ZÁMER NA PREDAJ  

 

podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

Obec Kapušany v zastúpení starostkou obce RNDr. Slávkou Gutekovou zverejňuje zámer na predaj 

obecného majetku kupujúcemu – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36 570 460, 

Komenského 50, Košice. 
 

Predmetom kúpy je časť kanalizácie v nasledovnom rozsahu: 

SO 12   Kanalizácia Kapušany 

Stoka „KB-1“ PVC DN 300 mm na ulici Železničná o dĺžke   303,0 m 

Stoka „KB“ PVC DN 300 mm na ulici Železničná o dĺžke   107,0 m 

 (z celkovej dĺžky 614,0 m stoky „KB“) 

Stoka „KG2a“ PVC DN 300 mm na ulici Tehelná o dĺžke   400,0 m 

 (z celkovej dĺžky 552,0 m stoky „KG2a“) 

 

To všetko za kúpnu cenu 1 EUR bez DPH. 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že verejná kanalizácia je v havarijnom technickom 

stave, ktorý vyžaduje značné finančné prostriedky na uvedenie do prevádzky. Obec Kapušany nemá 

potrebné financie, personál ani techniku na zrekonštruovanie verejnej kanalizácie. VVS, a.s. sa javí ako 

jediný vhodný subjekt na kúpu tohto majetku, nakoľko disponuje potrebným finančným, personálnym 

a technickým vybavením a je osobou odborne spôsobilou na výkon činností spojených s odvádzaním 

odpadových vôd. VVS, a.s. zároveň ako protihodnotu oproti symbolickej kúpnej cene na vlastné náklady 

zabezpečí rekonštrukciu a spojazdnenie verejnej kanalizácie. 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.  

 

Zámer na predaj bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kapušanoch č. 33/2020 zo dňa 15. 05. 

2020. 

V Kapušanoch, dňa 20. 05. 2020                                                  

            RNDr. Slávka Guteková 

                                                                                                                   starostka obce 

Vyvesené:        Zvesené:  

 


