
Jakubany patria do okresu Stará Ľubovňa. Je to 

severná oblasť Spiša. Smerom na juh cez Novú 

Ľubovňu vedie cesta do Jakubian, vzdialených od 

Starej Ľubovne 9 km. Obec leží na severnom svahu 

Levočského pohoria, v širokej doline rieky 

Jakubianky, ktorá pramení pod Ihlou. Neďaleko odtiaľ je najvyšší vrch v Levočskom pohorí 

Čierna hora (nadm. výška 1291 m). Rieka Jakubianka tečie smerom na sever okolo Jakubian 

po východnej strane, ďalej do Starej Ľubovne, kde sa vlieva do rieky Poprad a táto sa vlieva 

do Visly, ktorá tečie cez Poľsko do Baltického mora. Z juhovýchodu medzi Jakubanmi a 

Šambronom je druhý najvyšší vrch Siminy (nadm. výška 1290 m). V poli aj na horách sa 

nachádzajú sírne pramene (ako sa ľudovo hovorí vajcovky). Chotár má hnedé lesné, illime-

rizované a oglejené pôdy. 

Poloha obce k vode i chotáru je veľmi výhodná. Leží na 

nízkej štrkovej terase s prikrývkou splavených hlín, je 

dobre chránená pred povodňami rieky Jakubianky, ktorá 

tečie popri dedine v jej blízkosti. Nízka štrková terasa 

zabezpečuje prístup k zdravej pitnej vode vykopaním 

studne. Je treba povedať, že v súčasnosti je čoraz viac 

závadnej vody, lebo chemikálie z pôdy sa dostávajú do 

zeme a presakujú do jej spodnej časti, čím dochádza k 

znečisteniu vody. Preto už aj na dedine ľudia zavádzajú 

vodovod. 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vznikla z dôvodu zabezpečenia 

prevádzkovania a údržby vodovodov a kanalizácií. Cieľom Podtatranskej vodárenskej 

prevádzkovej spoločnosti, a.s. nie je investičná činnosť, túto zabezpečuje majetková 

spoločnosť PVS, a. s., a ktorej zostalo vlastníctvo všetkých aktív a majetku. Rovnako sa 

nezmenili ani kompetencie v oblasti rozhodovania o investíciách, ďalšom rozvoji a fondoch 

EÚ. PVPS, a.s. na základe zmluvy zabezpečuje prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií 

vrátane ČOV, ale bez vlastníckeho alebo rozhodovacieho práva k tomuto infraštrukturálnemu 

majetku.  V priebehu roka 2006 v medzinárodnom výberovom konaní bola za strategického 

partnera vybraná spoločnosť Veolia Voda, člen skupiny Veolia Environnement, s ktorou bola 

následne uzatvorená zmluva o prevode 100% akcií spoločnosti PVPS, a.s. a ktorá sa stala 

jediným akcionárom PVPS, a.s. Na konci obce Jakubany je čistička vody, ktorá zásobuje 

vodou celý okres Stará Ľubovňa. V okolí sa nachádzajú vodné pásma, pôda sa nesmie 

znečisťovať. Naši žiaci II.C odboru inštalatér dňa 19.6.2017 navštívili túto čističku spolu 

s učiteľom odborných predmetov Ing. Jánom Gladišom, aby sa oboznámili s jej činnosťou. 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v regióne svojho pôsobenia 

zabezpečuje najmä: 

 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 

 ochranu vodných zdrojov 

 laboratórnu činnosť – chemické, mikrobiologické a biologické rozbory vôd. 

 

Viac o putovaní vody a jej úprave sa môžete 

dozvedieť v interaktívnej hre: http://hry-

vodplan.sazp.sk/index.php?choice=odber 
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