
Stredoslovenská
vodáľenská spoločnost', a. s.
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Váš  list  číslo/zo  dňa Číslo  spisu/číslo  listu

Č. spisu:
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Obec Nedožery-Br-ezany                                    .
Obecný úrad
JUDr. Martin Mokrý- starosta obce
Družstevná 3 67
97212 Nedožery-Brezany

®

Vybavuje/tel. Banská  Bystrica

Ing. Rakšány 048/4327224                         3.05.2017
Č. záznamu: 3492/2017    mobil: 0905/560224

e-mail: raksyna.ivan@stvs.sk

Vec: Aglomerácia Nedožery -Brezany -kanaljzácia -zaslanie informácie

Dobrý deň  pán starosta,

pre pripravovanú stavbu „Aglomerácia  Nedožery -Brezany -kanalizácia`` v rámci  ktorej sa  má  budovat'
aj    kanalizácia    vobci     Nedožery-Brezany,    Vám    vprílohe    tohto    listu    zasielame    informáciu    (list

č.3192/2017  zo dňa  19.4.2017  na  SAŽP,  Sekcia fondov  EÚ -žiadost' o  odôvodnenie),  ktorá  pojednáva
o aktuálnom stave pri'pravy horeuvedenej stavby.

S pozdravom

Prĺloha:  list č.  3192/2017 zo dňa  19.4.2017

Stredoslovenská vodáľenská spoločnost', a.s.
Partizánska  cesta  5„ 974 00  Banská  Bystrica

Spojovateľka: 048/4327  111

Bankové spojenie: ČSOB,  a.s.,  číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 25781093,  IČ  DPH:  Sk2020095726, IČO:  36 056 006

Zapísaná v obchodnom  registri  Okresného súdu  Banská  Bystrica,  odd.  Sa,  vl.  č.  705/S
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Vážený pán riaditel'.

Sti.edoslovenská   vodárenská   spoločnost',   a.s.   (ďalej   len   ako   „Stvs,   a.s."   alebo   ako
„Prijímatel'")  uzatvorila  na  nižšie  uvedené  akcie  Zmluvy  o poskytnutí  nenávi.atného  finančného
príspevku.

Názov projektu:                          Aglomei.ácia Nedožeiy -Brezany -kanalizácia
Kódpi.ojektuvlTMS2014+:310011A010
Kontrolované vo:                  S;:Va:ľz€í:r:Cč,ozvabezpečenie výkonu čimosti dozoi.a na stavbe

Názov projektu:                        Očová, Zvolenská slatina -odvedenie a čistenie odpadových vôd
Kód projektu v lTMS2014+:  310011A006
Kontrolované vo:                  2äva:,Pznáiiper:cé,ozvabezpečerie výkonu činnosti dozora na stavbe

Názov projektu:                       Aglomei.ácia sebedražie -kanalizácia a čov
KódprojektuvITMS2014+:310011A040
Kontro[ované vo:                 3;:;;,Pznáéí:r:cč,ozvabezpečeníe výkonu čímostí dozora na stavbe

Názov pi.ojektu:                       Aglomerácia oslany, Čereňany -kanalizácia a čov
Kód projektu v ITMS2014+: 310011A084
KontroLované vo:                   ž:anva:LPznáe:ĺ:r:cé,ozvabezpečeníe výkonu čínnostĺ dozot.a na stavbe

Názov pi.ojektu:                       Aglomei.ácia valaská -kanalizácia a čov
Kód projektu v ITMS2014+: 310011A097
K°nt].°L°Vané v°:                   §::Va:LPzná:ípei.:Céjozvabezpečenie výkonu čimosti dozora na stavbe
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Názov projektu:                       Aglomerácia Nitrianske pravno -kanalízácia a čov
Kód pi.ojektu v lTMS2014+:  310011 A l 11
Kontl.olované vo :                  ž::va:ibzná:i:1.:Céózvabezpečenie výkonu čimosti dozol.a na stavbe

Stvs, a.s. ako Pi.ijímateľ, splnila svoju povimosť vyplývajúcu z čl. 3) bodu 3) pi.ílohy VZP,
Zmluvy  o poskytnutí  nenávratného  finančného  pi.íspevku  (ďalej   len  ako   „VZP")   a na  všetky
uvedené  projekty  doi.učila  na  SAŽP  ako  sprosti.edkovateľský  orgán  pre  OP  KŽP     kompletnú
dokumentáciu    (co)    z obstai.ávania   hlavných   aktivít   projektov,    služieb    stavebného    dozora
a stavebných pi.ác. Teimíny doručenia dokumentácie sú uvedené v prílohe.

SAŽP   nám   do   dnešného   dňa   pi.edĺžila   lehotu   na   ovei.enie   dokumentácie   ku   každej
uvedenej zákazke na vopi.ed neurčený časový teimín odvolávajúc sa na čl. 3) bod 9) VZP, v ktorom
sfi;nuavnäčďnze#,:o?yfovvälŕl!!;ĺ:T:ŕvnený\!!1dôllgdllÉ11ichp,.í-Dado--C-h-le_hotun_a_Vý::_n:dm_inis:.atĺvnej

ži=da:::,ay;í;=Čno::vjšv#pt:á|Síií::J:4::iräeedno:l:Tc::rn;;;#t;v;#i|äaž`:á:žoaf.o"ält;:|áj::Í:ijápáazY;n%ňv|
12.4.2017).

dokumesn#c?e:kd:hšgoĹvočdas.p;`3:ž:#gĺ,',eehdôatfiľavdándyzakoniťgthnnyutá::t:d.p3::g:žť:ímprleedh':tžyennei
overenie dokumentácie k VO na neurčito dochádza k neistote ako u Prijímatel'a, tak aj u víťazného
uchádzača.   Každý   z uvedených   projektov  je   pomeme   náročný   na   realizáciu,   pri   plánovanĺ
hamonogi.amu  stavebných  prác je  nevyhnutné  zohl'adniť  klimatické  podmienky.  Pre  realizáciu
stavebných prác sú vhodné podmienky v mesiacoch od apríla do októbra, v zimných mesiacoch je
realizácia  väčšiny  stavebných  prác  z technologických  dôvodov  nemožná.  Posúvaním  lehoty  na
vykonanie kontroly dokumentácie VO dochádza k posuiiu podpisu Zmluvy o dielo a tým k posunu
termínu realizácie  celého projektu, pričom začína byť ohrozená realizácia práve počas klimaticky
najpriaznivejšieho obdobia ľoku 2017.

Z vyššie   uvedených  dôvodov  Vás   týmto  žiadame   o odôvodnenie  predĺženia  lehoty  na
kontrolu  predložených  dokumentácii  VO,   ako   aj   o stanovenie  temĺnov  ukončenia  kontroly,
nakoľko Stvs, a.s. ako Pi.ijímateľ má v zmysle Príručky pre pi.ijímateľa bodu 4.2) povimosť začať
s i.ealizáciou hlavných aktivít projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v predmete podpoi.y,
ktorý tvoi'í prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.                                           /t,

S pozdravom

Pl.ílohy:
-     tabuľka -termíny doiučenia dok. k vo

\
Ing. Vlädimír

Stľedoslovenskä vodárongká
spoločnosť, a.§.

Paítizánska cesta 5
974 01  Ba.n2s.ká Bystrica

generálny i.iaditel' a.s.



Teľmín doručenia dokumentácie k VO

Aglomerácia dátum doručenia VO predlženie lehoty na
na odsúhlasenie výl(on kontroly

Nedožery -Brezany -kanalizácia -pľáce 29.03.2017

Nedožery -Brezany -kanalizácia -stavebný
17.02.2017 17.03.2017

dozor

Očova, Zvolenská Slatina -odvedenie a čistenie
23.03.2017 13.04.2017

odpadových vôd -práce

Očova, Zvolenská Slatina -odvedenie a čistenie
22.02.2017 21.03.2017

odpadových vôd stavebný dozor

Aglomerácia Sebedražie -kanal. a ČOV -práce 08.02.2017
10.03.201720.03.2017

Aglomerácia Sebedražie-stavebný dozoľ
22.02.2017 20.03.2017

Aglomerácia Oslany , Čereňany -kanalizácia a
03.02.2017

06.03.2017,

ČOV - práce 13.03.2017
•Áglomerácia oslany , Čereňany -kanalizácia  a

-      __   22.02.2017 22.03.2017
čÓ_trš_t.ävTeffiy dozor                       ,      L.\h       ..t_Lr`h__.,n.__..

Aglomerácia Valaská-Valská, Hronec - 08.02.2017 13.03.2017      20.03.2017
odkanalizovanie -práce

Aglomerácia Valaská-Valaská,  Hronec -
22.02.2017 20.03.2017

odl{analizovanie -stavebný dozor

Nitrianske Pravno -kanalizácia a ČOV
31.01.2017

02.03.201717.03.2017

Nitrianske Pravno
22.02.2017 17.03.2017

stavebný dozor

Vypracoval: Daniš


