Zákaznícke centrá:

PVPS

POPRAD

www.pvpsas.sk

Hraničná 662/17
058 89 Poprad
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 16:00
nestránkový deň
7:00 - 12:00

Hlásenie havárií 24h/deň
Poprad, Kežmarok
052 772 95 48

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Duklianska 40
052 01 Spišská Nová Ves
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 16:00
nestránkový deň
7:00 - 12:00

Hlásenie havárií 24h/deň:
Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica
053 446 17 35

STARÁ ĽUBOVŇA
Levočská 34
064 01 Stará Ľubovňa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 16:00
nestránkový deň
7:00 - 12:00

Hlásenie havárií 24h/deň:
Stará Ľubovňa, Zamagurie
052 432 16 91

STRÁNKOVÉ DNI - PODATEĽŇA: Pondelok - Piatok 7:00 - 15:00

CALL CENTRUM 0850 111 800
ZÁKAZNÍCKE INFORMÁCIE:
Po - Pia 7:00 - 17:00 hod.
• odberné miesta, zmluvy a faktúry
• ceny za vodné a stočné
• reklamácie, poruchy
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
www.pvpsas.sk
tel: +421 52 7873 115
e-mail: info@pvpsas.sk

Vydala PVPS, a.s. (Poprad 2016)

Základné
informácie
Voda je život

Vybrané prevádzkové údaje PVPS, a.s.:
Počet obyvateľov zásobovaných
pitnou vodou: ......................................................... 306 000
Počet obyvateľov napojených
na verejnú kanalizáciu: ....................................... 220 000
Počet zmluvných zákazníkov: . ............................43 800
Počet odberných miest: .........................................48 600

Základné informácie
Predmet činnosti

• výkon činnosti stavbyvedúceho
• výkon činnosti stavebného dozoru
• oprava elektrických zariadení

• prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie

• vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok
vyhradených elektrických zariadení

• prevádzkovanie verejných kanalizácii I. až III. kategórie

• montáž, údržba a servis elektrických zariadení

• poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby,
úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov,
kanalizácií a čistiarní odpadových vôd

• cestná motorová doprava - vnútroštátna
nákladná cestná doprava

• čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí

• výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
do výkonu 5 MW

• vykonávanie prehliadok kanalizačných systémov prístrojovou
technikou

• prenájom nehnuteľností

• inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti

• vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou
a elektroakustickou technikou

• kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

• vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete a armatúr
a určovanie styčných miest pre napojenie prístrojovej techniky

• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľných živností

• meranie množstva odpadových vôd na merných objektoch
a kanalizáciách s určením okamžitého alebo kumulatívneho
prietoku prístrojovou technikou

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
v rozsahu voľnej živnosti

• fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody, vrátane
technologických rozborov vôd

Charakteristika vodovodnej siete:

• vykonávanie skúšok vodotesnosti vodohospodárskych objektov a zariadení

Dĺžka vodovodnej siete vrátane prípojok:  

• podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným
odpadom

Počet úpravní vody:  

• vykonávanie technických prehliadok potrubí
• prenájom strojov, prístrojov a zariadení
• projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh
hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického
prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia

Množstvo vyrobenej vody:

38
23

Počet vodojemov:

166

Charakteristika kanalizačnej siete:
Množstvo vyčistenej odpadovej vody:

32 800 tis. m3  

Dĺžka kanalizačnej siete bez prípojok:

640 km

Počet ČOV:  

• opravy a montáž vodomerov

Projektovaná kapacita ČOV:

• uskutočňovania jednoduchých stavieb, drobných stavieb
a ich zmien

2 112 km

Počet čerpacích staníc:

• verejné obstarávanie
• uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15 120 tis. m3

30
104 368 m3/deň

