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Preberací protokol 
k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 22/2020 

 
 
 
Odovzdávajúci: Obec Kurimany 
 IČO: 00329291 
 Zastúpená starostom obce Ing. Martinom Faltinom 
 Kurimany 56  
 054 01 Levoča 
  
 
Preberajúci:   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,  
    Hraničná 662/17 058 89 Poprad 
    IČO: 36 500 968 
    DIČ: 2021918459 

  Štatutárny orgán: Ing. Róbert Tencer – generálny riaditeľ a člen    
  predstavenstva na základe plnej moci zo dňa 28.11.2016 

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

Čl. I 
 
Prílohu protokolu č. 1 tvorí:  

 Rozhodnutie č OU-LE-OSZP-2019/001118-006 Okresného úradu Levoča odboru 
starostlivosti o životné prostredie, ktorým povoľuje užívanie stavby „SO 01 rozvodné 
potrubie – II a III etapa“  

 Rozhodnutie č. ŠVS 2649/1999-Ke Okresného úradu Levoča odboru životného 
prostredia na trvalé užívanie vodohospodárskeho diela „Vodovod Kurimany – I etapa“ 

v rámci hlavnej stavby „Kurimany - vodovod, kanalizácia a ČOV“ 
 
 

Čl. II 
 
Prílohu protokolu č. 2 tvorí porealizačné zameranie verejného vodovodu I. etapa – II. etapa – 
III.etapa vyhotoveného Ing Jurajom Fabiánom 4.10.2019. Digitálna verzia bola zaslaná 
preberajúcemu e-mailom dňa 29.04.2020. 
 

Čl. III 
 
Prílohu protokolu č. 3 tvorí Dokumentácia vodovodu ktorá obsahuje: 

 Zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby,  

 Zápisy o tlakových skúškach vodovodu 

 Správa o kontrole hydrantovej siete 7/2019 

 Záznamy o presmerovaní trasy verejného vodovodu  

 Certifikáty použitých materiálov 
 
  

Čl. IV 
 
Prílohu číslo č 4 tvorí Prevádzkový poriadok verejného vodovodu Kurimany vypracovaného 
p. Ľudovítom Pramukom dňa 10/2019 aj na digitálnom nosiči 
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Čl. V 
 

Odovzdávajúci ku dňu podpisu zmluvy o prevádzkovanie sa zaviazal preberajúcemu 
predložiť a dodať: 
  

 Doklady preukazujúce účtovnú hodnotu prevádzkovanej časti verejného vodovodu 
a spôsob jej doterajšieho odpisovania. 

 Zoznam odberateľov s číslami a dátumom vystrojenia fakturačných vodomerov 
vrátane výpovedí zmlúv o odbere vody z verejného vodovodu.  
 

 
Čl. VI. 

 
Pri technickom audite miestnou obhliadkou boli zistené nedostatky 

 Skrinky zákopových súprav uzáverov a podzemných hydrantoch nie sú všade 
správne osadené. 

 Kontrola vytyčovacieho vodiča nebola vykonaná preberajúcim 

 Meradlá s prešlou dobou ciachu  
 

Čl. VII 
 
Vodomery s už skončenou dobou platnosti overenia bude po podpise a účinnosti 
prevádzkovej zmluvy preberajúci podľa možnosti svojich kapacít priebežne vymieňať. 
Posledný termín výmeny vodomerov by bol určený do termínu 6/2021. Do dňa ukončenia 
výmeny vodomerov so skončenou dobou platnosti overenia a odovzdania chýbajúcich 
dokladov, sa odovzdávajúci zaväzuje uhradiť PVPS, a.s. všetky sankcie, pokuty, penále, 
nároky na náhradu škody a iné nároky, ktoré budú správnymi orgánmi alebo tretími osobami 
(odberateľmi a pod.) vznesené voči preberajúcemu v dôsledku nedodania týchto dokladov, 
resp. v dôsledku meradiel po dobe ciachu. Pri technickom audite zistené nedostatky nie sú 
prekážkou na prevzatie vodovodu do prevádzkovania. 
 
 
 
 

V Poprade dňa 11.05.2020    V Kurimanoch dňa 11.05.2020 

 

Za preberajúceho     Za odovzdávajúceho 

 

 

 

 

 

 

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

         Ing. Robert Tencer             Ing. Martin Faltin  

  generálny riaditeľ PVPS, a.s.       starosta obce Kurimany 

 


