VYJADROVACIA ČINNOSŤ
prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
Pri zriaďovaní/rušení zariadení, pripojení nehnutenosti (rodinný dom, chalupa, chata, stavebný pozemok, záhrada ap.) na verejný
vodovod a verejnú kanalizáciu sa postupuje v zmysle ustanovení zákona č. 442 / 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276 / 2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na území obce Krajné: SLV s.r.o. Krajné , 916 16 Krajné 52, IČO:362
908 15, IČ DPH:SK2022164067
Prevádzkovateľ sa vyjadruje k:
1. Projektovej dokumentácii
2. Pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu
3. Vybudovanie merania, doplnenie zariadení na existujúcej vodovodnej/kanalizačnej prípojke
4. Ukončenie odberu (zrušenie prípojok, zmena vlastníctva nehnuteľnosti)
I. STAVBY PODLIEHAJÚCE ÚZEMNÉMU ROZHODNUTIU A STAVEBNÉMU POVOLENIU
(novostavby, prestavby)
a)Žiadosť o vyjadrenie sa k existencii inžinierskych sietí (vodovod/kanalizácia) – podáva sa pred
spracovaním projektovej dokumentácie.
Výstup: textová správa, v prípade požiadavky orientačné zakreslenie verejného vodovodu/kanalizácie do predloženej výkresovej
dokumentácie
b)Žiadosť o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii - podáva sa k rôznych stupňoch projektovej dokumentácie, resp.
konaniam stavebného úradu
Prílohy žiadosti tvorí:
-kópiu katastrálnej mapy
-list vlastníctva, zmluva o dlhodobom prenájme,
-projektová dokumentácia -časť „Zdravotechnika“ (technická správa s výpočtom predpokladanej potreby vody, množstva
predpokladaných odpadových vôd, situácia, pozdĺžny profil, schéma vodomernej /kanalizačnej) šachty, spôsob odvádzania
zrážkových (dažďových) vôd z povrchového odtoku.
Pre vydanie stanoviska pre územné rozhodnutie stačí doložiť situáciu s technickou správou.
Výstup: súhlasné/nesúhlasné stanovisko s predloženou dokumentáciou bez (s vyjadrením) pripomienok a podmienok. Vydané
stavebné povolenie vylučuje konanie na súhlas stvebného úradu s drobnou stavbou.
II. STAVBY S OHLASOVACIOU POVINNOSŤOU
(drobné stavby)
a)Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu sa podáva v rámci konania podľa čl I. bod b)
alebo pri potrebe napojiť už existujúce stavby (stavebné pozemky, záhrady) na verejný vodovod/kanalizáciu.
V prípade,že ide o pripojenie cez už existujúce odbočenie (charakter spoločnej prípojky) a na pozemku existujúceho odberateľa je
potrebný jeho súhlas.V zelenom páse a na pozemku vlastníka verejného vodovodu/kanalizácie sa súhlas nevyžaduje.
Prílohu žiadosti o pripojenie tvorí:
-geometrický plán nehnuteľnosti, ku ktorej sa má vybudovať vodovodná/kanalizačná prípojka
-jednoduchá dokumentácia (situácia z projektovej dokumentácie)
-kopia listu vlastníctva, príp. zmluva o dlhodobom prenájme,
-súhlas vlastníkov pozemku, po ktorých je plánovaná trasa samotnej prípojky
-súhlas stavebného úradu so zriadením vodovodnej/kanalizačnej prípojky ako drobnej stavby
Výstup: Vyjadrenie súhlasného/nesúhlasného stanoviska s prijatou žiadosťou s odôvodnením (v prípade nesúhlasu).
V prípade plánovaného umiestnenia vodomernej šachty na inom ako svojom pozemku, je žiadateľ povinný doložiť podpísanú Dohodu
o zriadení časti vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na cudzom pozemku, ktorej súčasťou musí byť súhlas na prístup
prevádzkovateľa k prípojke a vodomernej šachte.
Pre napojenie stavby, objektu na jestvujúcu kanalizačnú prípojku v užívaní iného producenta sa jeho súhlas nevyžaduje,
prevádzkovateľ túto možnosť posudzuje sám vo svojom vyjadrení. Vo vyjadrení prevádzkovateľ určí umiestnenie kanalizačnej
šachty. V prípade jej umiestnenia na cudzom pozemku je potrebné postupovať obdobne ako pri umiestňovaní vodomernej šachty na
cudzom pozemku (Dohoda).
Všetky Dohody, súhlasy musia byť úradne overené!
b)Žiadosť o zrušenie pripojenia nehnuteľnosti k verejnému vodovodu/verejnej kanalizácii vodovodnej /kanalizačnej
prípojky
K podaniu žiadosti s prílohami sa pristupuje obdobne ako je uvedené v čl II bod a).
c)Žiadosť o zriadenie, výstavbu vodomernej šachty
Prílohu žiadosti o pripojenie tvorí:
-jednoduchá dokumentácia (situácia z projektovej dokumentácie)
-geometrický plán so zakreslením objektu vodomernej šachty
-kópia listu vlastníctva, príp. zmluva o dlhodobom prenájme
-súhlas stavebného úradu na zriadenie vodomernej šachty ako drobnej stavby
Výstup: súhlasné/nesúhlasné stanovisko s umiestnením vodomernej šachty bez (s vyjadrením) pripomienok a podmienok.
Zásady umiestnenia vodomernej šachty:
-umiestnenie na pozemku odberateľa čo najbližšie k verejnému vodovodu
-trasovanie prípojky kolmo na vodovodný zásobovací rad, vedenie bez smerových a výškových odchýlok
-návrh vodomernej šachty (minimálne rozmery v mm: š x d 900 x 1200, výška daná hĺbkou uloženia samotného potrubia s cieľom čo
najviac sa priblížiť normatívu 1800 mm (STN 755411).
-odvedenie vôd spodných a zrážkových z telesa šachty s cieľom zabrániť zaplaveniu objektu a samotného meradla
-križovanie vodovonej a kanalizačnej prípojky s ostatnými sieťami (plyn, telekomunikácie, elektrina) v súlade s STN 736005.

V prípade umiestnenia vodomernej šachty na cudzom pozemku predloží žiadateľ Dohodu o zriadení časti vodovodnej prípojky a
vodomernej šachty na cudzom pozemku, ktorej súčasťou musí byť súhlas na prístup prevádzkovateľa k prípojke a vodomernej
šachte.
III. OSTATNÉ VYJADROVANIA
a)Žiadosť o montáž vodomeru na jestvujúcej prípojke – zmena nemeraného na meraný odber
-vo vodomernej šachte žiadateľa
-vo vodomernej šachte iného odberateľa – nutný overený súhlas vlastníka vodomernej šachty a žiadateľa v uzavretej Dohode o
umiestnení meradla vo vodomernej šachte
-umiestnenie meradla bez vyhotovenia vodomernej šachty - vo výnimočných prípadoch je možné trvalo/dočasne súhlasiť s
umiestnením vodomeru v objekte - stavbe hneď za obvodovým múrom v mieste dostatočne prístupnom a kontrolovateľnom.
Prílohu žiadosti tvorí:
-jednoduchá dokumentácia (situácia z projektovej dokumentácie, kópia geometrického plánu, mapy) do ktorej žiadateľ zakreslí
umiestnenie meradla
-list vlastníctva, Dohoda o umiestnení meradla vo vodomernej šachte
Výstup: súhlasné/nesúhlasné stanovisko s umiestnením meradla bez (s vyjadrením) pripomienok a podmienok.
Zásady:
-rozhodnutie o umiestnení vodomeru do objektu (suterénu) alebo do šachty prislúcha prevádzkovateľovi verejného vodovodu
-vodomer sa umiestňuje:
-vo vodomernej šachte mimo budovy
-v šachte umiestnenej na chodbe, v priechode alebo inej miestnosti v nepodpivničených budovách
-v suteréne, maximálne 2m od prestupu múrom, ktorým prechádza prípojka, pričom potrubie od múra po vodomer
nesmie byť zakryté. Vodomer sa osadzuje na suchom a vetranom mieste, minimálne 0,2 a maximálne 1,2 m nad
podlahou suterénu a minimálne 0,2 m od bočného múra
-meradlo je súčasťou verejného vodovodu a je vlastníctvom vlastníka/prevádzkovateľa verejného vodovodu
-povinná zostava ostatných prvkov vybavenia vodomernej šachty (normatívy prevádzkovateľa)
b)Žiadosť o ukončenie odberu pitnej vody z titulu zmeny vlastníckych vzťahov -tlačivo predkladá subjekt končiaci s odberom
pitnej vody
Výstup:Končené zúčtovanie vodného/stočného, zmena v evidencii zákazníkov
c)Hlásenie stavu vodomeru- v súčinnosti vypisújú obe starny alebo tlačivo distribuje prevádzkovateľ, odberateľ/ producent vracia
vyplnené
Výstup:Stanovenie vodného a stočného ako podkladu k fakturácii, zápis údajov do histórie spotreby
d)Reklamačný protokol – tlačivo vyplňuje prevádzkovateľ z podnetu reklamovaného subjektu
Výstup: rozhodnutie o uznaní,resp.neuzaní reklamácie
e)Vyjadrenie sa k existencii ostatných inžinierskych sietí – len nezáväzné informovanie prevádzkovateľa verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie o možnosti výskytu iných sietí.
IV. OSTATNÉ VŠEOBECNÉ POMIENKY
a)všetky podania, žiadosti je nutné predkladať na adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu
b)uvedenie telefónneho čísla, e-mailu na žiadosti -podmienka urýchleného vybavovania podania
c)v prípade nekompletnosti podania bude žiadosť vrátená na doplnenie a až potom, po jeho vykonaní, bude komplexne posudzovaná
d)žiadosti s prílohami o vyjadrenie je nutne predkladať v písomnej forme
e)žiadosti,podania možno posielať poštou, predkladať osobne
f)žiadosti, podania zaslané elektronickou poštou majú len informatívny charakter, pre ich platnosťa akceptáciu je nutné najneskôr do
troch dní predložiť ich písomnú formu
g)vyjadrenie prevádzkovateľa bude zaslané na adresu žiadateľa poštou
Prílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Žiadosť (obecne)
Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti k verejnému vodovodu, verejnej kanalizácii
Schéma vodomernej šachty
Žiadosť o ukončenie odberu pitnej vody
Žiadosť o montáž vodomeru
Hlásenie stavu vodomeru
Reklamačný protokol
Zmluva o dodávke vody – meraný odber
Zmluva o dodávke vody – nemeraný odber
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
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