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1. PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

Vážené dámy a páni,
dňa 21.12.2004 vznikla Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, ako
dcérska spoločnosť Podtatranskej vodárenskej spoločnosti.
Organizačné zmeny v spoločnosti prebiehajú od roku 2003, s cieľom
skvalitnenia služieb
zákazníkom, ďalšieho rozvoja
regiónu a ochrany
životného prostredia.
Vzhľadom na začatie činnosti našej spoločnosti až od roku 2005, kedy dôjde
k prechodu zamestnancov z materskej spoločnosti a prevádzkovaniu
infraštruktúry nebudem hodnotiť rok 2004, ale spomeniem začiatok nového
obdobia, ktoré vyžaduje pokračovať v kvalitnom prevádzkovaní a spravovaní
majetku materskej spoločnosti, miest a obcí. Zároveň ukladá nové úlohy a ciele
pri dodržiavaní noriem životného prostredia potrebných z hľadiska stratégie
rozvoja.
Všetky stanovené úlohy na budúce obdobie majú jediný cieľ, a to vytvoriť
modernú vodárenskú spoločnosť, s ktorej službami budú spokojní naši
odberatelia .

Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva

2. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY SPOLOČNOSTI
PREDSTAVENSTVO

Ing. Vladimír SVRBICKÝ, predseda predstavenstva
Ing. Mikuláš KOVAĽ, podpredseda
Ing. Peter GRIGER, člen

DOZORNÁ RADA

Ing. Milan FECKO

predseda

Zuzana NEBUSOVÁ

podpredseda

Vincent KUPEC

člen

Ing. László HÓKA

člen

Ing. Jozef MAŠLONKA

člen

Zdenek DLUGOŠ

člen

Ing. Viktor HAYDEN

člen

VÝKONNÉ VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Vladimír SVRBICKÝ, výkonný riaditeľ
Ing. Eva SÝKOROVÁ, vedúca divízie finančnej
Ing. Patrik TKÁČ, vedúci divízie obchodu
Ing. Mikuláš KOVAĽ, vedúci divízie výroby a distribúcie vody
Ing. Peter GRIGER, vedúci divízie služieb
Ing. Peter MARTINKA, vedúci divízie kanalizácie a ČOV

3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti: Hraničná 662/17, 058 89 P o p r a d
IČO : 36 500 968
DIČO: SK 2021918459
Tel: 00421/052/7873 119
Fax: 00421/052/
E-mail.: pvps@pvpsas.sk
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu v Prešove v oddieli Sa , vložka číslo 10301/P
Deň zápisu: 21.12.2004
Predmetom činnosti je najmä:
-

prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
zámočníctvo
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
murárstvo, tesárstvo, inštalatérstvo, vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo
nákladná cestná doprava
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
výkon činnosti stavebného dozoru, inžinierske stavby – vodohospodárske stavby,
potrubné a iné líniové stavby
plynoinštalatérstvo
prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku

Cieľom spoločnosti je dodržať v celom rozsahu predmet činnosti a zabezpečiť čo
najväčšiu pripojenosť obyvateľstva na vodovodné a kanalizačné siete.
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vo regióne svojho pôsobenia
zabezpečuje:
-

koncepciu rozvoja a zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových
vôd,

-

výrobu a dodávku pitnej vody pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo,

-

odkanalizovanie miest, obcí a čistenie odpadových vôd,

-

vyhľadávanie nových vodných zdrojov,

-

ochranu vodných zdrojov,

-

investorskú činnosť pri výstavbe zdravotno-vodohospodárskych stavieb,

-

projektovanie vodohospodárskych stavieb,

-

laboratórnu činnosť – chemické, mikrobiologické a biologické rozbory vôd,

-

odbornú a poradenskú činnosť.

3.1 Organizačná štruktúra spoločnosti

-

4. ZÁMERY SPOLOČNOSTI NA ROK 2005
-

zlepšiť infraštruktúru verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových
vôd,

-

informovať zákazníkov o všetkých závažných otázkach a rozhodnutiach z oblasti
zásobovania vodou a odkanalizovaním, zvlášť pokiaľ ide o tvorbu cien a poskytovanie
služieb,

-

prehĺbiť starostlivosť o osobný rozvoj zamestnancov, zvyšovať kvalifikáciu a motivačnú
činnosť zamestnancov,

-

zosúladiť prevádzkové poriadky verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle nových
predpisov,

-

vytvoriť personálne, materiálne a technické podmienky na lokalizáciu skrytých porúch
s cieľom zníženia celkových strát vody vyrobenej,

-

venovať v prevádzkovej činnosti permanentnú pozornosť v starostlivosti o technický stav
vodovodnej a kanalizačnej siete a prevádzkyschopnosti ČOV,

-

venovať zvláštnu pozornosť vypracovaniu interných implementačných materiálov
súvisiacich s novelou legislatívy v odbore vodného hospodárstva,

-

spolupracovať s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pri tvorbe cenových relácií
vodného a stočného pre rok 2005.

Poprad 31.3.2005

