
MESTO  LEVOČA 
Mestský úrad, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 

 
 
 
Predmet rokovania: Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a čistiarne 

odpadových vôd – „Vodná nádrž Levoča – revitalizácia prírodno-
ekologického centra, žabia cesta , SO 21 Splašková kanalizácia, 
SO 22 ČOV“ 

 
Pre:    Mestská rada – 13.09.2022 

                                                         Mestské zastupiteľstvo -  20. 09. 2022 
 
 
Predkladá:   oddelenie IČ,ÚPaŽP, SÚ 
 
Spracovateľ:   Miroslav Jablonovský, referent oddelenia IČ,ÚPaŽP,SÚ 
     
        
Návrh predkladateľa na uznesenie:     

 
Mestská rada odporúča MZ schváliť návrh zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 
a čistiarne odpadových vôd v rámci stavby „Vodná nadrž Levoča – revitalizácia prírodno-
ekologického centra, žabia cesta, SO 21 Splašková kanalizácia, SO 22 ČOV“ -  aby kanalizáciu 
a ČOV spravovala a prevádzkovala Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 
Poprad, ako odborne spôsobilá osoba podľa zákona. Predmetom zmluvy je prevádzkovanie 
výlučne splaškovej časti verejnej kanalizácie a ČOV, bez kanalizačných prípojok a bez 
dažďovej kanalizácie. 
 

 
Termín:   21.09.2022 

Zodpovedný:   Ing. Lenka Petrášová, poverená vedením odd.IČ,ÚPaŽP, SÚ 

Stanovisko komisie: Bude doplnené po rokovaní komisie 

Stanovisko MR: Bude doplnené po rokovaní MR 

 
Na vedomie:  primátor mesta 
  zástupca primátora 
    prednosta MsÚ  
               hlavný kontrolór 
 
V Levoči dňa:  08.09. 2022 



                                          Dôvodová správa 
 

 
Mesto Levoča prostredníctvom zhotoviteľa stavby stavebnej firmy DINIS s.r.o., 082 71 
Kamenica 639, zrealizovalo stavbu „Vodná nadrž Levoča – revitalizácia prírodno-
ekologického centra, žabia cesta, SO 21 Splašková kanalizácia, SO 22 ČOV“ v súlade 
s vodoprávnym rozhodnutím Okresného úradu Levoča, odbor starostlivosti o životné 
prostredie  č. OU-LE – OSZP – 2017/001213-004 – FB zo dňa 07.11.2017 a kolaudačným 
rozhodnutím č. OU-LE-OSZP – 2022/000709-010 zo dňa 24.06.2022.Keďže mesto Levoča 
nemá oprávnenie na spravovanie a prevádzkovanie  splaškovej kanalizácie a čistiarne 
odpadových vôd, oslovilo Podtatranskú  vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s. Poprad 
na uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd 
v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
(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 znení neskorších predpisov. Cena za 
prevádzkovanie ( bez DPH) medzi mestom Levoča ako vlastníkom splaškovej kanalizácie 
a ČOV  a prevádzkovateľom Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. 
Poprad bude tvorená kalkulačným vzorcom:  ( A +  B  -  C ), kde 

A = náklady prevádzkovateľa spojené s prevádzkovaním, ako aj s údržbou a opravami 
kanalizácie a ČOV, a to za celý  kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorého bude 
prevádzkovať kanalizáciu a ČOV, 

B = zisk prevádzkovateľa vo výške 11 % nákladov prevádzkovateľa podľa písmena A, 

C = výnosy prevádzkovateľa v súlade s bodom 2 tohto článku. 

Výnosy prevádzkovateľa tvorí stočné, ktoré vyúčtuje prevádzkovateľ producentom vo    
vlastnom mene na vlastný účet za príslušný kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorého  
bude predmet zmluvy prevádzkovať. 
Do ceny za prevádzkovanie bude zahrnuté vyhodnotenie skúšobnej prevádzky „SO 22    
ČOV“ po stránke konštrukčnej, technologickej, prevádzkových podmienok, po stránke  
hydraulického zaťaženia spolu s výsledkami rozborov odpadových vôd, doplnené  
o stanovisko správcu vodného toku. 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do uplynutia 6 mesiacov od ukončenia skúšobnej  
prevádzky ČOV. 
Termín ukončenia skúšobnej prevádzky je stanovený do dvoch rokov od nadobudnutia  
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia č. OU-LE-OSZP – 2022/000709-010 zo dňa  
24.06.2022.          
 
 
 

V Levoči dňa    08.09. 2022 
 
 

 
                                                                                             Ing. Lenka Petrášová 

poverená vedením odd. IČ,ÚPaŽP, SÚ 



 
 


