
   

 Dodatok č. 2  

 k zmluve prevádzkovaní verejného vodovodu č. 84/2020/AZ/DV 
 

uzatvorená v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej len „ZVK“), 
zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a  

§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (OBZ) v platnom znení 

 

Prevádzkovateľ  Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 

 Štatutárny zástupca: 
 

Ing. Robert Tencer 

člen predstavenstva na základe plnej moci zo dňa 24.09.2020 

 Sídlo: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 

 IČO: 36 500 968 DIČ: 2021918459 

   IČ DPH: SK2021918459 

 Bankové spojenie: VUB, a.s. SK2602000000001930769056, SUBASKBX 

 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10301/P 

 

Vlastník  Obec Kurimany  

 Štatutárny zástupca: Ing. Martin Faltin – starosta obce 

 Ulica:  

 Číslo súpisné / popisné: 56 

 Obec: Kurimany PSČ: 054 01 

 IČO: 00329291         DIČ: 2020717732 

   IČ DPH:  

 Bankové spojenie: 
Prima banka Slovesnko, a.s. 

SK20 5600 0000 0034 5215 3001 
  

 Registrácia:  Zo zákona 

 

Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení Zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu, uzatvorenej dňa 
11.05.2020 č. zmluvy 84/2020/AZ/DV, predmetom ktorej je prevádzkovanie verejného vodovodu v obci 
Kurimany, I, II a III etapa, a to nasledovne:  
 
V čl. 2 bod. 1 sa dopĺňa nasledovná veta:  
 

Účinnosťou dodatku č. 2 sa rozširuje predmet prevádzkovania o novovybudovanú časť vodovodu, a to „SO 511 
Vodovod“ realizovaný v rámci hlavnej stavby „Kurimany – Prístupová komunikácia k IBV Kapustnice“  

 
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v nezmenenom znení a nie sú týmto dodatkom dotknuté.  
Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.  
Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni, v ktorom 
bola zmluva zákonným spôsobom zverejnená.  
Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť dodatku svojím podpisom. Zmluvné strany podpisom tohto dodatku  
zároveň vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, obsahu porozumeli a dodatok nepodpísali 
v tesni ani za inak nevýhodných podmienok. 

 

  

V Poprade dňa 07.04.2021       V Kurimanoch dňa 11.03.2021 

 

  Za Prevádzkovateľa     Za Vlastníka 

 

 

 

................................               ............................. 

Ing. Robert Tencer         Ing. Martin Faltin 

          člen predstavenstva a generálny riaditeľ    starosta obce Kurimany  

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.   

 



Preberací protokol 

k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu 

 

 

Odovzdávajúci:  Obec Kurimany 

 Kurimany 56 

 054 01 Kurimany  

 IČO: 00329291 

 DIČ: 2020717732 

 Štatutárny orgán: Ing. Martin Faltin, starosta obce  

 

Preberajúci: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,  

 Hraničná 662/17 058 89 Poprad 

 IČO: 36 500 968 

 DIČ: 2021918459 

Konajúca prostredníctvom : Ing. Róbert Tencer – člen predstavenstva  

a generálny riaditeľ  

 Zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sa, Vložka č. 10301/P 

 

Čl. I 

Predmetom prevzatia vodovodu na prevádzkovanie je stavba:  

Vodovod IBV Kapustnice v dĺžke 179,89 m z rúr HDPE DN 110, 2x uzáver a 1x nadzemný hydrant 

DN 80. 

Čl. II 

Prílohu protokolu č. 1 tvorí: 

 Rozhodnutie č. OU-LE-OSZP-2021/000208-007 vydané Okresným úradom Levoča, odbor 

starostlivosti o životné prostredie zo  dňa 15.02.2021, ktoré povoľuje Užívanie vodnej stavby. 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 08.03.2021 

 Porealizačné zameranie vodovodného potrubia stavby v papierovej podobe a elektronické 

odoslané na email ivan.bryndza@pvpsas.sk dňa 19.03.2021 

 Protokoly:  

- o meraní funkčnosti a celistvosti vytyčovacieho vodiča 

- o vykonaní dezinfekcie a preplachu potrubia 

- tlaková skúška vodovodného potrubia 

- Záznam o skúške vzorky pitnej vody č. 76/2021 vykonaný PVPS a.s. Poprad zo dňa 

29.01.2021 

- Stavebný denník realizátora stavby „Pohoda services, s.r.o.“  

 Prevádzkový poriadok verejného vodovodu -  dodatok č.2. Vypracovaný: Ľudovít Pramuk, 

XII/2020 

 Certifikáty použitých materiálov 

 

Čl. III 

K podpisu zmluvy budú odovzdávajúcim doložené doklady: 

1. Stavebné povolenie stavby 

2. Doklady preukazujúce účtovnú hodnotu stavby  

3. Projekt skutočného vyhotovenia 

 

V Poprade, dňa 19.03.2021     V Poprade, dňa 07.04.2021 

 

 

 

 

 ..............................................                           ..................................................                          

 Ing. Martin Faltin,   Ing. Robert Tencer 

 starosta obce Kurimany  generálny riaditeľ PVPS,a.s.  

mailto:ivan.bryndza@pvpsas.sk

