
Číslo odberu

Číslo zmluvy

Zmluva podpísaná dňa

na verejný vodovod na verejnú kanalizáciu

odvádzanie vôd z povrchového odtoku 

(právnické osoby, len nebytové priestory a bytovky)

Žiadateľ

Fyzická osoba Právnická osoba

DIČ IČ DPH

Číslo účtu

E-mail

Adresa  a popis nehnuteľnosti, pre ktorú žiada žiadateľ o zriadenie pripojenia na VV/VK

Obec

Ulica Súpisné č. Orientačné č.

Číslo parcely Č. listu vlastníctva

Pripojenie žiadam pre nehnuteľnosť:  stavebné práce (vyplniť v prípade ak vodovodná prípojka bude

             využívaná na stavebné účely)

rodinný dom počet b.j.

bytový dom počet b.j.

záhrada

chata, víkendový dom počet b.j.

iný objekt -  špecifikácia nehnuteľnosti .................................................

Predmetom žiadosti je

zriadenie a napojenie novej VP zriadenie a napojenie novej kanalizačnej prípojky

osadenie meradla odvádzanie odpadových vôd VK

výmena pôvodnej VP

Informácie o vlastnom vodnom zdroji

Na nehnuteľnosť, ktorú žiadam pripojiť na VV mám nemám vlastný zdroj

Pripojenie na verejnú kanalizáciu

V .............................................. dňa ...................................

Prílohy pre zhotovenie prípojky (kópie):

1. List vlastníctva nehnuteľnosti

2. Geometrický plán + kópia z pozemkovej mapy

3. Projektová dokumentácia VP, KP s určením bodu napojenia na verejnú sieť a umiestnením

vodomernej šachty, revíznej šachty

4. Súhlasné stanovisko majiteľa sieti (vyjadrenie TVK, a.s.)

5. Stavebné povolenie

6. Výpis z OR alebo živnostenského listu

7. Situácia areálu alebo geometrický plán (vyznačiť strechy, spevnené a trávnaté plochy , z ktorých sú dažďové

vody odvedené do verejnej kanalizácie - právnické osoby, bytové domy)

Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod (VV) - verejnú kanalizáciu (VK) - osadenie meradla

Źiadosť prevzal za TVKŽiadateľ

Korešpondenčná adresa
(vyplniť ak nie je zhodná s adresou 

odberateľa)

Meno a priezvisko/Obchodné meno

Adresa/Sídlo

Dátum nar. /IČO

Bankové spojenie

Tel. kontakt

Dátum pripojenia na VK Stav meradla ku dňu pripojenia na VK

Počet osôb

Počet osôb

Počet osôb
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Prílohy pre osadenie meradla (kópie):

1. List vlastníctva nehnuteľnosti

2. Geometrický plán + kópia z pozemkovej mapy

3. Situačný náčrtok s umiestnením vodomernej šachty

4. Súhlas vlastníka VŠ s umiestnením meradla do existujúcej vodomernej šachty

    ( v prípade ak žiadateľ nie je vlastníkom vodomernej šachty)

5. Výpis z OR alebo živnostenského listu

Po vybudovaní vodomernej šachty podľa schválenej projektovej dokumentácie si termín realizácie zemných

prác pre vodovodnú prípojku, montážnych prác na vodovodnej a kanalizačnej prípojke odberateľ dohodne

s pracovníkom spoločnosti TVK, a.s. Zemné práce realizuje odberateľ na vlastné náklady.

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 4 odst. 8 písm. c vlastník

vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu na vlastné náklady, nakoľko v zmysle 

zákona č. 442/2002 Z.z. § 3 odst. 3e za verejný vodovod ani jeho súčasť sa vodovodné prípojky nepovažujú.

Na základe zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 4, odst. 7 je vlastníkom

vodovodnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojky na vlastné náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom 

verejného vodovodu.

Podľa § 23, odst. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. je vlastník nehnuteľosti, na ktorej vznikajú odpadové vody povinný 

pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu po jej vybudovaní.

ROZHODNUTIE o zriadení pripojenia vodovodnej prípojky/kanalizačnej prípojky
(Vyplňuje technické oddelenie)

Po preskúmaní žiadosti k možnosti pripojenia nehnuteľnosti na VV, VK na základe vyjadrenia č. ........................

 zo dňa ......................................

súhlasíme nesúhlasíme

ROZHODNUTIE o zriadení pripojenia vodovodnej prípojky/kanalizačnej prípojky/osadenie meradla
(Vyplňuje prevádzkové stredisko  TVK, a.s.)

Na základe predložených podkladov a vykonania kontroly

súhlasíme nesúhlasíme
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