
ŽIADOSŤ
(pripojenie, zaevidovanie pripojenia)

Vysvetlivky:
VV - verejný vodovod, VK - verejná kanalizácia, OM - odberné miesto
*Správnu možnosť označte krížikom
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Predmet žiadosti*:

realizácia kanalizačnej prípojky, resp. jej časti tlaková VK

prípojka zrealizovaná 

prípojka nezrealizovaná v rámci výstavby VK, bez pripojenia vnútorného rozvodu
kanalizácie na VK
prípojka nezrealizovaná VVS, a.s., kontrola technických podmienok pripojenia na VK 
týkajúca sa miesta a spôsobu pripojenia na VK

realizácia kanalizačnej prípojky, resp. jej časti
dodávka kanalizačnej revíznej šachty
rekonštrukcia kanalizačnej prípojky, ktorá nie je vybudovaná v súlade s technickými 
podmienkami pripojenia
zaevidovanie pripojenia na VK, kontrola technických podmienok pripojenia na VK týkajúca sa 
miesta a spôsobu pripojenia 

zaevidovanie pripojenia na VK:

e-mail:

DIČ:

 

 

Dátum narodenia:

IČO:

V zastúpení:

Bankové spojenie (IBAN):

Katastrálne územie:

Evid. číslo žiadosti:

Číslo zmluvného účtu:

Číslo SD zákazky:

Číslo OM:

Mobil:

Projekt „Prípojka za 1 EUR“:

gravitačná VK

Dátum prijatia žiadosti:

Meno a priezvisko/Názov:

Bydlisko/Sídlo organizácie:

Fax:

ŽIADATEĽ:

neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do VK

IČ DPH:

Číslo obchodného partnera:

Korešpondenčná adresa:

Miesto realizácie (adresa OM):

Účel využitia/charakter OM:

Telefonický kontakt:

Poznámky:

Č. parcely:
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** na základe Dohody o cene za realizáciu prác - individuálna kalkulácia

Dátum začatia odvádzania odpadových vôd do VK:
Stav vodomera v deň začatia odvádzania v m³:

meranie na kanalizačnej prípojke svojím meradlom (prietokomer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

Číslo vodomera:

Spôsob úhrad faktúr za vodné a stočné:

Výška mesačnej platby v EUR:
Výška  predpísanej  mesačnej  platby  za  opakované  dodávky sa môže  líšiť od Vami požadovanej 
z dôvodu spresneného  výpočtu (množstvo v m³ x jednotková cena v EUR + DPH). 

z nehnuteľnosti je v súčasnosti odvádzaná odpadová voda do VK

zabezpečenie zemných - výkopových prác**

vybudovanie kanalizačnej revíznej šachty**

rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

zabezpečenie dodávky plastovej kanalizačnej revíznej šachty bez zemných prác pri realizácii 
prípojky (Projekt „Prípojka za 1 EUR“)

akceptácia cudzieho meradla osadenom na VV (prevádzkovateľom je obecný úrad)

montáž meradla so službou diaľkového odpočtu - meranie odberu vody z iných zdrojov

Ďalšie požiadavky*:

Predmet žiadosti*:

dodávka kanalizačnej revíznej šachty
realizácia zemných - výkopových prác

dodávka    čerpadla   v   prípade    tlakovej 
kanalizačnej  prípojky

m³/rok:
m³/mesiac:

iné:

Informácie poskytnuté žiadateľom*:

z nehnuteľnosti je v súčasnosti odvádzaná voda z povrchového odtoku do VK

využitie vlastnej spotreby v technologickom procese pri výrobe (množstvo, resp. priemerné 
množstvo):

m³/jednotka:
priemerne percento/rok:

Počet 
vtokov

zabezpečenie dopravy pri dodávke šachty (Projekt „Prípojka za 1 EUR“)

Projekt „Napojme sa“:

realizácia kanalizačnej prípojky, resp. jej časti

nehnuteľnosť je v súčasnosti pripojená na VV

z nehnuteľnosti bude do 3 mesiacov od dátumu prijatia žiadosti odvádzaná voda z povrchového 
odtoku do VK

Údaje týkajúce sa začatia odvádzania odpadových vôd do VK:

Druh 
poklopu NosnosťDN

nehnuteľnosť je napojená na iný zdroj (napr. studňa, ...)

Bližšia špecifikácia žiadosti k dodávke šachty - typ šachty (Projekt „Prípojka za 1 EUR“):
Výška 
v mm
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Žiadateľ je povinný byť prítomný pri realizácii prác, resp. pri poskytovaní služieb.1.
2.

V prípade, že práce nebudú zrealizované v lehote pre prekážky na strane  žiadateľa,  povinnosti 
vyplývajúce z tejto žiadosti zanikajú a doklady so zálohou budú vrátené žiadateľovi.

3.

4.

zastavané  plochy  a  málo  priepustné  spevnené  plochy  (strechy,  betónové, 
asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9

čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, 
štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4

dobre  priepustné  plochy  pokryté  vegetáciou  (trávniky,  záhrady  a  pod.), 
súčiniteľ odtoku 0,05

V prípade, keď do VK nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy 
nehnuteľnosti, žiadateľ v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá. Na požiadanie 
prevádzkovateľa VK žiadateľ preukáže aj spôsob nakladania. Pravdivosť údajov potvrdí 
žiadateľ podpisom žiadosti. Ak žiadateľ neposkytne požadované údaje, prevádzkovateľ VK určí 
celkovú plochu odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.

Žiadateľ   sa   zaväzuje   uhradiť   náklady  spojené  s  realizovaním  skutočne  vykonaných  prác  
a služieb uvedených v Preberacom protokole a svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený 
s  cenami  uvedenými  v  platných  cenníkoch  VVS, a.s., ktoré sú prílohou tejto žiadosti, pričom    
sa  zaväzuje  v  plnej výške uhradiť preukázané skutočne vynaložené náklady na základe faktúry  
v  lehote  splatnosti.  Žiadateľ  súhlasí,  že  v  prípade  zmeny  cien  bude  fakturovaná realizácia 
prác  a  poskytnutia   služieb  podľa  aktuálneho  platného  cenníka  VVS, a.s.  v  čase  realizácie  
prác a poskytnutia služieb.

list vlastníctva č.:

Počet príloh/strán:

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy k žiadosti*:

projektová dokumentácia kanalizačnej prípojky

kópia z katastrálnej mapy
pozdĺžny profil kanalizačnej prípojky a detail zaústenia
čestné vyhlásenie
čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody

Kategória A

Kategória B

Kategória C

iné

Poznámka:

Dlhodobý úhrn zrážok Hz v mm . rokֿ¹:

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku (zrážkových) odvádzaných do VK:

Množstvo vôd z povrchového odtoku Σ Sr . Hz . 10ֿ³ v (m³. rokֿ¹):

Súčet redukovaných plôch Σ Sr v (m²):

B.
A.

C.

Druh povrchu
(kategória)

0,00
0,00

0,00

0,00

0,9

Odkanalizovaná plocha v m²
(S)

0,00

0,4

Súčiniteľ odtoku
(ψ)

0,00 0,00

0,05

Redukovaná plocha Sr v m²
(Sr = S . ψ)

0,00
0,00



Počet vyhotovení: 1 x žiadateľ, 1 x VVS, a.s.
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Miesto prevzatia: 
Prevzal: 
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..........................................................
Podpis žiadateľa

..........................................................
Podpis zamestnanca VVS, a.s.

Žiadateľ prehlasuje, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zároveň súhlasí so 
spracúvaním svojich osobných údajov VVS, a. s. vo svojom informačnom systéme evidencie 
odberateľov v rozsahu tejto žiadosti. Doba platnosti súhlasu je v súlade s osobitnými zákonmi 
vymedzujúcimi účel ich spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve.

7.

Ak bude žiadateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je VVS, a.s. 
oprávnená účtovať úroky z omeškania za každý  deň omeškania z nezaplatenej sumy v zmysle 
platných právnych predpisov.

6.

5.
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Cena  za  realizáciu  prác  a dopravy bude účtovaná v súlade so sadzbami uvedenými v platných 
cenníkoch  VVS, a.s. Suma dane z pridanej hodnoty bude účtovaná v zmysle platných právnych 
predpisov.  Na náklady  VVS, a.s.  sa  zrealizujú  práce  a  doprava,  ak  sú  predmetom  žiadosti 
v  rámci  projektu  „Napojme sa“.


