
   

 Dodatok č. 1 

 k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č.170/2019/AZ/DK 
 

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 28.11.2016 

 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 Spišský Štvrtok 

 Štatutárny zástupca: Ing. Ján Greš, starosta obce 

 Ulica: Tatranská 

 Číslo súpisné / popisné: 260/4 

 Obec: 053 14  Spišský Štvrtok  Obec: 

 IČO: 00329631   

     

 

Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 170/2019/AZ/DK, 
uzatvorenej dňa 31.10.2019, predmetom ktorej je prevádzkovanie obecnej kanalizácie a ČOV, a to nasledovne:  
 
V čl. 2 bod. 1 sa za bod g) dopĺňajú body h) a i) v nasledovnom znení:  
 

h) „Rozšírenie kanalizácie ul. Poľná Spišský Štvrtok, SO 01 Kanalizácia“ na pozemkoch v KN parc. reg. 
„C“ č. 312/2, 312/12 v katastrálnom území Spišský Štvrtok, okres Levoča,  

i) „Rozšírenie kanalizácie IBV Široké Spišský Štvrtok“, SO 01 Kanalizácia“, realizovaná na pozemkoch 
v KN parc. registra č. „C“ č. 518/11, 587/5, 1115/82, 1115/112, v v katastrálnom území Spišský Štvrtok, 

okres Levoča.    
 
Účinnosťou dodatku č. 1 sa rozširuje predmet prevádzkovania o novovybudované časti verejnej kanalizácie.   
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v nezmenenom znení a nie sú týmto dodatkom dotknuté.  
Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, vlastník obdrží dva originály a prevádzkovateľ jeden originál.   
Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni, v ktorom bol 
dodatok č. 1 zákonným spôsobom zverejnený.  
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. 

 

Príloha č. 1. Preberací protokol.  
     2. Zoznam majetku  

  

V Poprade, dňa ..................      V Spišskom Štvrtku, dňa.................... 

  Za Prevádzkovateľa     Za Vlastníka 

 

 

 

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

Ing. Robert Tencer              Ing. Ján Greš 

    člen predstavenstva a generálny riaditeľ    starosta obce Spišský Štvrtok 

    Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.              

  


