
V rámci projektu Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a. s. pre rodinné domy zabezpečí na 

vlastné náklady: 
 Prvú obhliadku miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie, pričom musí byť 

zrealizovaná minimálne hrubá stavba rodinného domu  

 Dodávku materiálu a montáž vodovodnej prípojky, 

 Dodávku a osadenie vodomernej šachty, 

 Dodávku a montáž vodomernej zostavy 

 Prepojenie vodovodnej prípojky s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti za podmienky, že potrubie 

vnútorného rozvodu vody bude vyvedené cez obvodové murivo, mimo objekt rodinného domu 

 Úhradu dopravných nákladov súvisiacich s realizáciou  

 Maximálna dĺžka vodovodnej prípojky ktorú VVS, a. s. zrealizuje na vlastné náklady v rámci tohto projektu je 

10m 

 

 

Čo očakávame? 
 Prepojenie vodovodnej prípojky na vnútorný vodovod pri realizácii prípojky   
 Odber pitnej vody z verejného vodovodu 

 Súhlas s prevodom vlastníctva vodovodnej prípojky z VVS, a. s. na odberateľa  

 Realizáciu prípojky podľa harmonogramu VVS, a. s.  

 Súčinnosť pri realizácii (povolenie vstupu na pozemok, poskytnutie informácií k existujúcim 

 rozvodom) 

 

 

Podmienky, ktoré je potrebné splniť: 
 Podať si na zákazníckom centre VVS, a. s. žiadosť o realizáciu vodovodnej prípojky v období stanovenom VVS, a. 

s. Pri podaní žiadosti je potrebné predložiť: 

 • aktuálny list vlastníctva (akceptujeme aj z www. katasterportal.sk) 

 • aktuálnu kópiu parcelného snímku z pozemkovej evidencie (akceptujeme aj 

    z  www. katasterportal.sk) 

 • čestné vyhlásenie v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom 

    nehnuteľnosti, ku ktorej žiada zrealizovanie vodovodnej prípojky  

 • zjednodušený situačný náčrt vodovodnej prípojky (nákres v mierke 1:100, alebo 1:200) so zakreslením    

       pripojovaného objektu - rodinného domu, umiestnenia vodomernej šachty, siete verejného vodovodu,    

       trasy   

       prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studňa, žumpa, septik) 

 • splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s   

       pripojením 

 • doklad totožnosti 

 

 Uzatvoriť zmluvu o dodávke pitnej vody, 



 Uzatvoriť zmluvu o realizácii vodovodnej prípojky, 

Umožniť realizáciu prípojky a prepojenie na vnútorný vodovod nehnuteľnosti v termíne určenom VVS, a. s.  

 Povoliť vstup na pozemok mechanizmom a pracovníkom našej spoločnosti s tým, že výkopové práce na 

pozemku budú zrealizované výlučne za použitia mechanizmov 

 VVS, a. s. ako zhotoviteľ vodovodnej prípojky, odstránenie spevnených povrchov ani spätné povrchové úpravy 

spevnených povrchov ( betónových, asfaltových, dláždených, či iných povrchov ) na pozemku žiadateľa nebude 

realizovať. Zrealizuje len spätný zásyp vykopanou zeminou.  

 

 

Prečo je to výhodné? 
 Náklady na realizáciu hradí VVS, a. s. 

 Zabezpečíme kompletnú dodávku materiálu                                                                                                 

 Garantujeme odbornú realizáciu prác 

 
 

 


