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OBEC NESLUŠA 

ako vlastník verejného vodovodu (ďalej len „VV“) a prevádzkovateľ VV (dodávateľ vody) 

určuje 

postup zriadenia vodovodnej prípojky (VP) pripojenej na verejný vodo-
vod (VV) 

 
1. Žiadateľ predloží na Obecný úrad Žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia na VV so situačným návr-

hom riešenia zakreslenom na kópii katastrálnej mapy. Obecný úrad poskytne bezplatne žiadateľovi vyjadrenie 
v termíne do 15 dní od podania žiadosti. Žiadosť možno vyplniť na tlačive č. VV-3/2016 (Žiadosť A.). 
 

2. Po kladnom vyjadrení k žiadosti podľa bodu 1. žiadateľ zabezpečí vypracovanie Projektovej dokumentácie 
prípojky (PD) autorizovanou osobou s oprávnením pre inžinierske stavby alebo vodohospodárske stavby a v 
súlade so smernicou č. VV-1/2016 (Technické podmienky). Smernica určuje podrobnosti zriadenia VP s pri-
pojením na VV, s ktorými je povinný sa každý žiadateľ a projektant VP zoznámiť. 
 

3. Žiadateľ predloží PD vypracovanú podľa bodu 2. na Obecný úrad, ktorý za úhradu v termíne do 15 dní vypra-
cuje Vyjadrenie obce k ohláseniu drobnej stavby VP alebo stavebnému povoleniu VP. Žiadateľ ohlási 
Stavebnému úradu drobnú stavbu VP alebo požiada o stavebné povolenie VP. Po získaní súhlasu k zriade-
niu drobnej stavby VP alebo stavebného povolenia VP žiadateľ postupuje podľa bodu 4. 

 
4. Žiadateľ/vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa bude pripájať na VV, predloží na Obecný úrad Žiadosť o zriadenie 

pripojenia VP na VV. Podrobnosti určuje tlačivo č. VV-3/2016 (Žiadosť B.). Obecný úrad posúdi predlo-
žené dokumenty, vydá Rozhodnutie o zriadení pripojenia VP na VV a do piatich pracovných dní od vyda-
nia Rozhodnutia vypracuje Zmluvu na dodávku vody z VV, ktorú predloží žiadateľovi na podpis. 

 
5. Po podpise Zmluvy na dodávku vody zrealizuje Obecný úrad za úhradu pripojenie VP na VV v termíne 

dohodnutom so žiadateľom. Zemné práce potrebné pre zriadenie VP a úhradu za tieto práce zabezpečuje 
v celom rozsahu žiadateľ. Náležitosti Zmluvy určuje tlačivo č. VV-05/2016.  

 
Upozornenie:  
a) Žiadateľ zodpovedá za dôsledné vysporiadanie všetkých vlastníckych alebo spoluvlastníckych vzťahov súvisia-
cich s realizáciou prípojky. Odporúča sa zapísať prípojku ako vecné bremeno do katastra nehnuteľností ak sa 
zriaďuje na cudzom pozemku a tak sa vyhnúť možným budúcim sporom.  
b) V prípade pripojenia nehnuteľnosti na VV prostredníctvom spoločnej prípojky súhlasí žiadateľ s prerušením 
dodávky vody v mieste pripojenia VP na VV podľa § 32 zákona č. 442/2002 Z. z., ak ktorýkoľvek odberateľ 
pripojený na spoločnú prípojku si neplní povinnosti určené zákonom č. 442/2002 Z. z. 
 

 
 
 

Ing. Zuzana Jancová, v. r. 
Starostka 
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Prehľad úkonov/krokov pri zriadení VP 

 


