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MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
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dňa 10. 12. 2020

Spišská Nová Ves, 02 .12. 2020

PREDMET: Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o prevádzkovaní

verejnej kanaHzácie

Predkladá:

Spracoval:

Prerokované:

Důvod predloženia:

Prizvaný:

Podpisy:

Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy

Potreba prevádzkovania Časti verejnej kanalizácie vo vlastníctve
mesta Spišská Nová Ves technicky spůsobilou organizáciou.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupitelstvo v Spišskej Novej Vsi

schval‘uje
uzavretie zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie medzi Mestom Spišská
Nová Ves a spoloČnosťou Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,
a.s., Hraničná 662/17, Poprad, IČO: 36 500 968, podl‘a predloženého návrhu,
ktorej predmetom je prevádzkovanie časti verejnej kanalizácie v meste
Spišská Nová Ves, v účtovnej hodnote 724 502,76 Eur

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO



K bodu rokovania Č. 16

Důvodová správa
V 90-tych rokoch prebehla delimitácia štátneho majetku na samosprávy.

Súčasťou tohto procesu bob aj všeobecné odovzdanie inžinierskych sjetí. Mesto
v minulosti vložilo svoj delimitovaný majetkový podiel inžinierskych sjetí do spoločnosti
PVS a. s. Poprad, ktorá automaticky prevádzkovala celú kanalizačnú sieť bez uzavretého
zmluvného vzťahu.

Mesto Spišská Nová Ves nemá licenciu ani technické a odborné zázemie na
prevádzkovanie kanalizácii v zmysle platných predpisov, z toho důvodu je potrebné
uzavrieť zmluvu o prevádzkovaní. Predmetom zmluvy je kontinuálne prevádzkovanie
výlučne splaškovej Časti verejnej kanalizácie, bez kanalizačných prípojok a bez dažďovej
kanalizácie. Cena za prevádzkovanie, opravy a údržbu kanalizácie tvoria výnosy
prevádzkovatel‘a za stočné.

V Spišskej Novej Vsi, 02. 12. 2020
Vypracoval: Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy



Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
Uzatvorená v zmysle zákona Č. 442/2002 Z. z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplneni

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulách v sieťových odvetviach (ďalej en „ZVK),
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulách V sieťových odvetviach a o zmene a doplneni niektorých zákonov a

269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik V znenl neskoršich predpisov

registračně číslo zmluvy:

Článok Č. I
Zmluvné strany

Prevádzkovatel‘

Vlastnik

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost‘, a. 5.

. . Ing. Robert Tencer
Štatutamy zastupca: . .

clen predstavenstva PVPS, a. s.a generalny riaditeľ na zaklade plnej moci
za dňa 24.09.2020

Sidlo: Hraničná 662/17,05889 Poprad ——_______________

ičo: 36500968 DIČ: 2021918459

lč DPH: SK2021918459

Registrácia: Obchodný register Okresněho súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka Č. 10301/P

Mesto Spišská Nová Ves_______________________________________

Štatutámy zástupca: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Adresa Radničně námestie

Číslo súpisné / popisné: 7

Obec: Spišská Nová Ves Psč: 052 70

ičo: 00329614 Dič: 2020717875

Článok Č. 2
Predmet a účel zmluvy

1. Výlučným vlastnikom časti verejnej kanalizácie V meste Spišská Nová Ves (ďaiej len „kanalizácia“) definovanej
v preberacom protokole tvoriacom prílohu Č. I tejto zmluvy je mesto Spišská Nová Ves. Mestské zastupiteľstvo v
Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnuti dňa schválilo uznesenim Č aby kanalizáciu prevádzkovala
Podtatranská vodárenská prevádzková spoiočnosť, a. s., Poprad, ako odborne sp6sobilá osoba podľa zákona.
Predmetom zmluvy je prevádzkovanie výlučne spiaškovej časti verejnej kanalizácie, bez kanaiizačných pripojok a
bez dažd‘ovej kanalizácie.

2. Prevádzkovateí nenadobúda touto zmluvou vlastnicke právo ku kanalizácii, ani nie je oprávnený kanalizáciu alebo jej
časť previesť na tretiu osobu.

3. Predmetom tejto zmluvy je kontinuálne prevádzkovanie (ďalej len prevádzkovanie‘) kanalizácie prevádzkovateíom. Z
odovzdania a prevzatía kanalizácie sa vyhotovil preberaci protokol o odovzdaní a prevzatl so sůpisom odovzdávaněho
majetku, s opisom technickěho stavu odovzdávaného majetku, potrebnými prevádzkovýmh údajmi a dokladmi
preukazujúcimi účtovnú hodnotu majetku.

4. Prevádzkovanim podra tejto zmluvy sa rozumie:

a) zabezpečenie plynulého a bezpečného odvádzania odpadových vád z jednotlivých nehnuteľnosti napojených na
kanalizáchu,

b) vykonávanie ňadnej a pravidelnej údržby kanalizácie,
c) vykonávanie bežných opráv kanalizácie,
d) vedenie evidencie opráv a údržby kanalizácie,
e) zabezpečenie čistenia odpadových vád.

5. Účeiom prevádzkovania kanalizácie je zabezpečenie riadnej a odbornej starostlivosti o kanalizáciu a zabezpečenie
odvádzania a čistenia odpadových vád.

Povinnosťami prevádzkovateľa sú:

Článok Č. 3
Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovať kanalizáciu v súlade s právnymi predpismi, prevádzkovým poriadkom
podmienkarni stanovenými na tOto prevádzku rozhodnutiami prislušných orgánov verejnej správy.

verejnej kanalizácie a
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Z Zabezpečiť cyklickú údržbu kanalizácie na vlastné náklady.

3. Odstraňovať pripadné poruchy na kanalizácii na vlastně náklady.

4. Zabezpečiť prevádzku technických zariadeni verejnej kanalizácie podľa vyhlášky MPSVaR Č. 508/2009 Z. z..

5. Určíť technické podmienky pripojenia nových nehnuternosti na kanalízáciu a následne zrealizovať bod napojenia
pripojky na verejnú kanalizáciu, pričom tieto náklady uhradí vlastník na základe faktúry od prevádzkovateľa.

V zmysle 5 4 ods. 2 ZVK sa kanalizačnou pripojkou rozumie úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z
pozemku alebo miesta vyústenía vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej
pripojky do verejnej kanalizácie; toto zaústenie je súčastou verejnej kanalizácie. Vlastník týmto poveruje
prevádzkovatera, aby prevádzkovateľ vo svojom stene a na účet vlastníka realizoval bod napojenia pripojky na verejnú
kanalizáciu žiadateľov o pripojenie na verejnú kanalřzáciu s tým, že všetky náklady prevádzkovateľa na realizáciu bodu
napojenia pripojky na verejnú kanalizáciu za kalendárny rok budú vlastnikom uhradené lx ročne na základe faktúry
vystavenej prevádzkovaterom.

6- V pripade, že vlastník uzatvori osobítnú Zmluvu O budůcom odkúpeni kanalizácie s Podtatranskou vodárenskou
spoloČnosťou a. s., Hraničná 662/1 7, 058 89 Poprad, IČO: 36485250, zapisaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10263/P (ďalej vtexte Ian „PVS“), súčasťou ktorej bude závázok spoločnosti PVS
uhrádzať faktúry za vlastníka v zmysle ods. 5 tohto článku zmluvy, od účinností Zmluvy o budúcom odkúpeni
kanalizácie a preukázani o jej uzatvoreni zo strany vlastníka prevádzkovaterovi bude prevádzkovater vystavovat‘ faktúry

zmyste ods. 5 tohto článku zmluvy nie na vlastníka, ale na spoločnosť PVS.

7 Pri prevádzkovani verejnej kanalizácie sa ladíť zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách v zneni neskorich predpisov, ZVK
a ostatnými platnými právnymi predpismi.

B. V pripade uzatvorenia osobitnej pisomnej zmluvy o dielo s vlastnikom:

a) vykonávať opravy a rekonštwkcie (ktoré nemajú charakter porúch) na verejnej kanalizácii vopred dohodnutě s
vlastnikom,

b) zabezpečíť plnenie naňadeni orgánov štátnej správy súvisiacich s verejnou kanalizáciou investičného alebo
rozvojového charakteru.

Článok Č. 4
Práva prevádzkovateVa

Prevádzkovateľ je oprávnený:
1. Vyjadrovať sa k výstavbe a obnove kanalizácie.

2. Uzatvárať zmluvy s tretimi osobami za účelom ptnenia povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3. Prevádzkovateí má v zmysle 5 28 ods. 6 ZVK právo na úhradu stočného za odvedenú odpadovú vodu od producentov
odpadových vád.

4. Vymáhať pohradávky vyplývajúce z plnenia dodávok a služieb producentom odpadových vád.

5. Udeľovať sankcie producentom odpadových vád z dávodu nedodržania kvality odpadových vád vypúšťaných do
kanalizácie.

6. V zmysle 516 ods, 7 písm. a) ZVK vydávať súhlas pra napojenie sana kanalizáciu.

7. Vzmyste 516 ods. 4 ZVK zastupovať vlastníka verejnej kanalízácie v povinnosti podra 5 23 ods. 1 ZVK, teda máže
uzatvoriť vo vtastnom mene 5 vlastnikom nehnuteínosti, ktorý je žiadateľom o pripojenie na kanatizáciu pisomnú zmtuvu
O pripojeni na kanalizáciu a odvádzani odpadových vád.

Článok Č. 5
Povinnosti vlastníka

Vlastník je povinný:
1. Odovzdat‘ kanatizáciu prevádzkovatel‘ovi v riadnom a prevádzkyschopnom stave a oboznámiť prevádzkovatefa s jej

technickým stavom.

2. Poskytnúť prevádzkovatel‘ovi všetku potrebnú technicků dokumentácíu nevyhnutnú pre riadne zabezpečovacie úloh,
ktoré prevádzkovatel‘ovi vyplývajú z tejto zmluvy,

3. lnformovať prevádzkovatel‘a o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzku majetku, plnenie ustanoveni
tejto zmluvy ako aj výslednú efektivnost‘ poskytovaných služieb.

4. Zasahovať do kanalizácie iba po predchádzajúcom prerokovani s prevádzkovatel‘om.

5, Umožníť zamestnancom prevádzkovatel‘a pristup na všetky nehnutel‘nosti, kde sa nachádza kanalízácia a ktorých
vlastnikom je mesto Spišská Nová Ves, za účelom plnenia povinnosti stanovených touto zmluvou ako aj všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

6. Spolupracovať s prevádzkovatel‘om na dosíahnuti maximálnej účinnosti a efektivnosti prevádzky kanalizácie.

7. Zabezpečiť vypracovanie a aktualízáciu prevádzkového poriadku kanalizácie.

8. Zosúladiť existujúce zmluvy s tretimí osobami tak, aby boli v súlade s touto zmluvou.

9. Zabezpečíť reklamácie a odstránenie vád na kanalizácH, na ktorej plynie záručná lehota.
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1 0. Zabezpečiť na vlastně náklady nákup, rekonštrukciu a obnovu technológie vodohospodárskych zariadeni podľa návrhu
prevádzkovatel‘a.

1 1. V pripade zmeny hodnoty prevádzkovaného majetku pisomne oznamovat‘ prevádzkovaterovi aktuálnu účtovnú hodnotu
prevádzkovaného majetku, ako aj spósob jeho odpisovania.

1 2. Vlastník v zmysle g 23 ods. 1 zákona Č. 250/2012 Z. Z. prenáša na základe tejto zmluvy povinnosť registrácie na Úrade
pre reguláciu sieťových odvetvi na prevádzkovateľa.

Článok Č. 6
Práva vlastníka

V‘Iastnlkje oprávnený:
1 - Vyžadovat‘ od prevádzkovatela riadne udržiavanie a prevádzkovanie kanalizácie.

2- V dohodnutých terminoch vstupovať do objektov vodohospodárskych zariadeni v pritomnosti zástupcu
prevádzkovatefa, preverovať stav a funkčnosť jednotlivých zariadeni a požadovať odstránenie zistených závad.

3 Vyžadovať od prevádzkovatel‘a správy o stave prevádzkovanej kanalizácie, o vzniknutých poruchách a haváriách ako aj
návrhy na opravy a rekonštrukciu kanalizácie.

Článok Č. 7
Cena a piatobné podmienky

1. Cenu za prevádzkovanie kanalizácie tvoria výnosy prevádzkovatel‘a za stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovater
producentom odpadových věd vo vlastnom mene a na vlastný účet za prlslušný rok alebo jeho Časť, počas ktorého
prevádzkoval kanalizáciu. Vzhľadom na to, že cenu za prevádzkovanie si prevádzkovater vymáže priamů ód
producentov odpadových vád, nie je potrebně samostatně vyůčtovanie medzi vlastnikom a prevádzkovateľom

2. Prevádzkovateí znáša náklady spojeně s prevádzkou kanalizácie, okrem činnosti vykonaných na základe osobitnej
zmluvy o dielo podra Čl. 3 ods. B tejto zmluvy a čI. 5 ods. 10 tejto zmluvy.

Článok Č. 8
Doba trvania

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa skonči:

a) dohodou zmluvných strán,

b) výpoved‘ou,

c) prevodom vlastníctva prevádzkovaného majetku na tretiu osobu.

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo ukončiť túto zmluvu výpoveďou bez udania dóvodu. Výpoveď musl mať
pisomnú formu a musí byt‘ doruČenä druha] zmluvnej strane. Výpovedná doba je 6-mesačná a začina plynúť prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

4. Ak nie je možně doručiť pisomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán na adresu uvedenú v Čl. 1 tejto zmluvy, a má
adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, pisomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú,
ato aj vtedy, ak sa zmluvná strana, ktorej mala byt pisomnosť doručená o tom nedozvie. Plsomnosti sa takto považujú
za doručené aj v pripade, ak sa zásielka vrátila odosielateíovi ako nedoruČiterná s poznámkou adresát neznámy alebo
nezastihnutý“ za predpokladu, že adresa adresáta bola uvedená správne.

5. Zmluva zaniká v pripade, keď vlastnik odpredal majetok, ktorý je predmetom tejto zmluvy, tretej osobe, a to až
momentom pisomného oznámenia o predaji majetku prevádzkovateíovi. Prevádzkovateľ má nárok na odmenu v zmysle
tejto zmluvy až do jej zániku podía predošlej vety.

6. V pripade porušenia povinnosti vlastníka bezodkladne po podpise zmluvy o predaji majetku, ktorý je predmetom tejto
zmluvy tretej osoba pisomne informovať o tomto úkone prevádzkovateľa, je vlastník povinný zaplatiť prevádzkovateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 1 000- Eur.

Článok Č. 9
Zodpovednost‘

1. Prevádzkovatel‘ zodpovedá ode dňa začiatku prevádzkovania za všetky škody spósobené prevádzkovanim verejnej
kanalizácie v pripade porušenia všeobecne platných právnych predpisov a porušenia ustanovenI tejto zmluvy.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody priamo alebo nepriamo vzniknuté z dbvodu mimoriadnych udalosti a zlého
technického stavu kanalizácie, pokial‘ tento stav vlastníkovi oznámil a ten, ani napriek upozorneniu prevádzkovateľa zlý
technický stav kanalizácie v súčinnosti s prevádzkovatel‘om neodstránil. Tieto škody znáša na svoje náklady vlastnlk.

3. Obe zmluvné strany móžu zjednávať pripadné poistenie na svoje meno a svoje náklady v rozsahu, ktorý jev právomoci
zmluvných strán.

4. Ak porušením zmluvných povinnosti ktoroukoľvek zmluvnou stranou vznikne škoda, má druhá zmluvná strana nárok na
jej náhradu. Za škody spásobené tretim osobám zavinené nesprávnym prevádzkovanim verejnej kanalizácie
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Zodpovedá prevádzkovater. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody na prevádzkovanom majetku spčsobené tretimi
Osobami,

. Vlastnik zodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s porušením všeobecne platných právnych predpisov a porušením
Ustanoveni tejto zmluvy.

. Zrnluvná strana, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy je povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú
pokutu vo výške 700,- Pur, ak sa zmluvné strany nedohodnů inak. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Článok Č. 10
Záverečné ustanovenia

I Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2- Zrnluva je uzatvorená v súlade s 5 Sa zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a

doplneni niektorých zákonov (zákon O slobode informácii) v zneni neskoršich predpisov a podľa 5 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonnika v zneni neskoršlch predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle vlastnika. O splneni povinnosti zverejniť zmluvu vlastník bezodkladne informuje
prevádzkovateľa.

3. Táto zmluva móže byť zmenená alebo doplnená výlučne formou písomných dodatkov, ktoré tvoria neoddeliteínú súčasť
tejto zmluvy.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tň sú určené pre vlastnika a jeden pre prevádzkovatera.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa ňadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Dbchodného zákonnika, zákona č. 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákona
Č. 276/2001 Z. z. O regulácii v sieťových odvetviach.

B. Táto zmluva v plnom rozsahu nahrádza zmluvu Č. 201/06/AZJDV,DK o prevádzkovani infraštrukturálneho majetku, ktorú
zmluvné strany uzatvorili dňa 2.5.2006, a predmetnom ktorej je prevádzkovanie kanalizácie ulic Potočná a Lesná.

7. Táto zmluva predstavuje jediné a úplné dojednanie týkajúce sa predmetu tejto zmluvy medzi zmíuvnými stranami a
nahrádza predchádzajúce ústne a pisomné dojednania zmluvných strán týkajůce sa predmetu tejto zmluvy.

8. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojim podpisom. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy zároveň
vyhlasujú, že sa dókladne oboznámili s jej obsahom, obsahu porozumeli a zmluvu nepodpísali v tiesni ani za inak
nevýhodných podmienok.

Prilohy: Priloha Č. 1: Preberacípmtokol
Priloha Č. 2: Výpis z uznesenia MsZ v Spišskej Novej Vsi Č zo dňa
Príloha Č. 3: Plná moc Člena pmdstavens Lva a generálneho riaditera Ing. R. Tencera zo dňa 24.092020

V Poprade, dňa V Spišskej Novej Vsi, dňa

Za Prevádzkovateía Za Vlastnika

Ing. Robert Tencer Ing. Pavol Bečarik
Člen predstavenstva a generálny riaditeí primátor mesta Spišská Nová Ves

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, as.
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riha Č. 1

Preberaci protokol
k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

Odovzdávajúci: Mesto Spišská Nová Ves
Radničně námestie 7,05270 Spišská Nová Ves
Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
ičo: 00329614
DIČ: 2020717875

Ireberajúci: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,
Hraničná 662/17 058 89 Poprad
Ičo: 36 500 968
DIČ: 2021918459
Konajúca prostredníctvom : Ing. Robert Tencer — Člen predstavenstva
a generálny riaditeľ podľa plnej moci zo dňa 28.11.2016

Zapisaná vOR OS Prešov, oddiel: Sa, Vložka Č. 10301/P

Prílohami tohto preberacieho protokolu sú technické údaje a doklady preukazujúce účtovnú hodnotu nižšie
u‘edenej preberanej a odovzdávanej časti verejnej kanalizácie:

Rozšírenie IS Oravská ul. — ľerčekovce r. 1992— kunalizácia II. etapa
Rozšírenie pozostáva z odbočiek ulic:
Oravská ul. — kanalizácia — BT DN 300 - 55 m
Pohronská ul. (teraz Detvianska ul.) — kanalizácia — BT DN 300—37 m
Podunajská ul. — kanalizácia BT DN 300—45 m
Rajecká ul. (teraz Magurská ul.) - kanalizácia — BT DN 300—53 m

• Kanalizácia Rojkovičova ul. r. 1992— Kanalizačný zberač A a Ah
ZbcraČ A — DN 600 — 144 ni
Zberač Ah — DN 300— 125 rn, DN 400— 19 m

• Ferčekovce lIl —kanalizácia r. 1992,1995- kanalizácia— BT DN 300, BT DN 400—1307 m
• Kanalizácia Vílčurňa r. 1992— Potočná ul. - kanalizácia — BT DN 400—270 ni

• Kanalizácia Vílčruňa r. 1997— Lesná ul. Kanalizácia — DN 300—630 ni

• TV Nábrežie Hornádu — kanalizácia r. 2003—31 b. J. Kanalizácia — dÍžka sa upresní zameranlm
• Ferčekovce kanalizácia IV. Etapa r. 2006 -splašková kanalizácia D/l Ferčekovce r. 2008 k - kanalizácia —

524 rn
• Fcrčekovce II — knnalizácia r. 1995— kanalizácia — BT DN 300, BT DN 400—507 ni

• Inžinierske siete 4x4 b.j. Kozí vrch r. 1995— kanalizácia — DN 300 -166 ni

• Kanalizácia Wolkerova ul. r. 1995- kanalizácia vetva ElVIi — BT DN 400—90 ni

• Kanalizcia Wolkerova ul. r. 1996- kanalizácia vetva EV — BT DN 400— 181 ni

• Námestie pri Radnici r. 1997— Odkanalizovanie okolia Radnice SNV
Kanalizácia — PVC DN 200 — 124 ni

• Kanalizácia Ferčekovce r. 1997— okolo bytoviek na Gemerskej ul.
Kanalizácia — BT DN 400 — 695 m

• lnžinierske siete 2x6 b.j. Kamenný obrázok — kanalizňcia — PVC DN 200—326 ni — trasa a dížka — GZ p.
Nagy

• lnžinierske siete IBV Modrý vrch r. 2000— Rodinné domy pod Modrým vrchom SNV Kanalízácia
• Kanalizůcia Stará cesta r. 2004 pri MBEC — kanalizácia — BT DN 800— 37,20 ni

• Technické vybavenie k 36 ÷ 31 b.j. r. 2008 - Bytové domy na Nábreží Hornádu v Spišskej Novej Vsi —

kanalizácia L etapa r. 2005- verejná kanalizácia — PVC DN 300— 35,8 m podľa kolaudačného rozhodnutia

• Splašková kanalizácia r. 2017- Technická vybavenosť — sĺdlisko VILLANOVA Spišská Nová Ves -

kanalizácia s napojenu pri Panorárne — PVC DN 300- cca 343 ni

Sídlisko MIER
• Kanalizácia sídl. Micr vetva EVIa, EVlb, E — investor Stavoinvesta — podl‘a projektu

EVIa — BT DN 300—73 ni

EVIb — BT DN 300—59 ni

E-BTDN l000,BTDN800-415,2m
EVIc — BT DN 400—30 ni

EVId — BT DN 400—43 ni

EVIe — BT DN 400—28 ni

EVb-BT DN 300-202 ni
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• Kanalizácia sfdl. Mier lil, etapa vetva Ell, Ella1 Ellb r. 1971 - podl‘a projektu
Ell — BT DN 800—609 rn
ElIa—BTDN200—81rn ‚

ElIb — BT DN 400—257 m (dlžky odmer. z ClS)
• Vnůtrobloková kanalizácia sidl. Mier vetva EV, EVI, EVIÍ r. 1975— investor Stavoprojekt — podľa

projektu
EV — BT DN 400—163 m
EVI—BTDN500—235m
EVIf— BT DN 400—36 m

• Kanalizácia k MŠ Jilemnického ul.
EVIh-BTDN200—64m
EVIg - BT DN 300—69 rn

• Kanalizácia KrČméryho ul. a Tr. 1. mája - EX —BT DN 1000, BT DN 400- 371 m
• Kanalizácia Krčméry‘ho ul. - EXa — BT DN 200—70 m
• Kanalizácia - Telocvičňa k ZŠ Nejedlého - EXla - BT DN 300- 168 rn
• Kanalizácia Nejedlého ul. - EXI - BT DN 600— 157 ni

• Kanalizácia E od šachty Š5 — Š7 —BT DN 1000- 91 ni
• Lokalita okolo ohchodného centra a kina Mier

EXIX — BT DN 200—54 ni

EVc - BT DN 300—57 ni

EXVIIIa—BT DN 300—157 ni

EXVJIIaI—BTDN300- 78rn
EXVIIIa2—BTDN200-31 ni

EXVIIIa3—BTDN300-81 ni

• Kanalizůcia Fándlyho ul. - Elllc — BT DN 400-89 ni
• Kanalizácia Duklianska ul. — BT DN 600-369 ni

• Kanalizácia Duklianska ul. po RojkoviČovu ul. — BT DN 300-286 m
• Kanalizácia Hronského ul. — PVC DN 200—91 ni

• Kanalizácia Svátoplukova ul. + Koccl‘ova ul. — BT DN 300- 119 ni,

BTDN25O—l15m,BTDN400—50m, PVCDN300—14rn, BTDN300—llOm,
BTDN400—lOlm, BTDN25O—80rn

• Kanalizácia k bytovke za Muškátorn na Letnej ul. - BT DN 300—87 ni

• Kanalizácia Banícka ul. — BT DN nei —379 m
• Kanalizácia Za Hornádom (smer Kamenný obrúzok) — BT DN 400-406 ni

• Kanalizácia Borodáčova ul. - BT DN 300- 85 ni

• Kanalizácia Ferka Urbánka — BT DN 400—71 ni

• Kanalizácia Letecká ul. — BT DN 400-95 rn, nez. -294 ni

• Kanalizácia Tehelná ul. - BT DN 400-321 ni

• Nábrežie Hornádu - bytovky za Banlckou vežou
Prepoj — PVC DN 300—21 ni - robila PVPS, as.
Kanalizačné potrubie - nez. —79 rn, zistené pil rniestom šetreni

• Kanalizačná zhybka popod Hornád pri Panorárne — BT DN 400—54 ni

OS—BT DN400- 12rn
• Kanalizácia Tepličská cesta - BT DN 500 - 149 ni

• Kanalizácia Sadová ul. okolo BMZ, Triplus — BT DN 500—259 ni

• Odkanalizovanie IBV Brusnik — Stoka A a Db z r. 1977— aIS — BT DN 300—272 ni

• Kanalivicia pri Lidii a Panorúme DN 300— 103 ni (Panoráma) nez. - 43.37 ni

Preložka kvůli LIDLu - PVC DN400—34 ni

PVC DN 300—55 ni

PVC DN 400 —23 ni

• Ferčekovce: Kanalizácia medzi I. a II. etapou 18V Ferčekovee -55 ni

V Spišskej Novej Vsi, dňa V Poprade, dňa

Ing. Pavol Bečarik Ing. Robert Tencer
primátor mesta Spišská Nová Ves Člen predstavenstva a generálny riaditel‘

Podtatranská vodárenská prevádzková spoloČnosť, as.
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roha Č. 2

Výpis z uznesenia MsZ v Spišskej Novej Vsi Č. zo dňa .
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2rioha Č. 3

Plná moc člena predstavenstva a generálneho riaditeřa Ing. R. Tencera zo dňa 24.09.2020
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