
VŠEOBECNÉ PODMIENKY A POKYNY PRE PRIPOJENIE NA VEREJNÝ 

VODOVOD A VEREJNÚ KANALIZÁCIU 

 

Všeobecné podmienky a pokyny platia samostatne pre pripojenia na: 

− verejný vodovod (časť od Podoliny do Kohúta a u Rajnohy) 

− verejnú kanalizáciu 

 

Z uvedeného vyplýva, že všetky dokumenty, tlačivá, prílohy je potrebné predkladať 

k pripojeniu na verejný vodovod samostatne a na verejnú kanalizáciu samostatne. 

 

Zjednodušený postup pripojenia uvedený v Metodickej príručke, pri ktorom je potrebné 

predložiť minimálny rozsah dokladov platí, ak sa vlastník nehnuteľnosti pripojí na VV, VK a 

uzatvorí zmluvu na dodávku vody a odvedenie odpadovej vody do 2 – och rokov odo dňa 

zaslania Výzvy na pripojenie. 

 

Po uplynutí 2 - och rokov odo dňa zaslania Výzvy je potrebné požiadať SEVAK o stanovenie 

technických podmienok pripojenia - bod napojenia a následne sa vyžaduje predloženie 

projektovej dokumentácie na vodovodnú/kanalizačnú prípojku, vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii SEVAK-om, stanovisko stavebného úradu. 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A POKYNY PRE PRIPOJENIE NA VEREJNÝ 

VODOVOD (ČASŤ OD PODOLINY DO KOHÚTA A U RAJNOHY) 

 

V rámci výstavby verejného vodovodu boli pre každú nehnuteľnosť podľa projektovej 

dokumentácie vybudované odbočenia z verejného vodovodu z rúr HDPE DN 32 ukončené 

mimo komunikácie. Jedno odbočenie slúži výhradne pre jednu nehnuteľnosť. Pre dodávku 

vody, vlastník nehnuteľnosti vybuduje na svoje náklady vodovodnú prípojku. Pre napojenie 

vodovodnej prípojky je nutné dodržať nižšie uvedený postup. 

 

Tento postup platí len pre domové a bytové jednotky, resp. prevádzky nevýrobného 

charakteru (úrady, kancelárie, atď.) a neplatí pre reštauračné prevádzky a prevádzky 

výrobného charakteru. 

Dodávateľ predloží žiadateľovi po ukončení stavby Výzvu na pripojenie nehnuteľnosti na 

verejný vodovod. 

 

Postup: 

1) Vlastník nehnuteľnosti (ďalej žiadateľ) vyplní tlačivo „Žiadosť o pripojenie novej 

vodovodnej prípojky na verejný vodovod“. 

K žiadosti doplní nasledovné prílohy: 

a) kópiu listu vlastníctva (LV) pripájanej nehnuteľnosti, prípadne ďalších nehnuteľností, 

ktorými prechádza trasa prípojky odberateľa (nie starší ako 2 roky), umožňuje sa 

predložiť LV aj z katastrálneho portálu http://www.katasterportal.sk 

b) kópiu z katastrálnej mapy, do ktorej žiadateľ zakreslí trasu prípojky odberateľa a pre 

účely montáže vodomera uvedie typ vodomernej šachty, ktorú osadil na vodovodnú 

prípojku odberateľa 

c) tlačivo Dohoda o zriadení časti vodovodnej prípojky na cudzom pozemku - prikladá 

sa v prípade, že trasa prípojky odberateľa nevedie výlučne pozemkom vlastníka 

pripájanej nehnuteľnosti; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými vlastníkmi 

ostatných pozemkov, ktorými prechádza vodovodná prípojka (všetky podpisy musia 

byť overené) 

http://www.katasterportal.sk/


d) tlačivo Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti o spoločnom zriadení vodovodnej 

prípojky – prikladá sa v prípade, že pripájaná nehnuteľnosť, resp. nehnuteľnosť, ktorou 

prechádza prípojka odberateľa, má viac vlastníkov; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať 

všetkými spoluvlastníkmi (všetky podpisy musia byť overené) 

2) Tlačivo „Žiadosť o pripojenie novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod“ a 

ostatné tlačivá uvedené v bode 1 c) - d) sú k dispozícii na internetovej stránke www.sevak.sk 

a www.novabystrica.sk a vo vytlačenej forme v sídle spoločnosti na Zákazníckom centre v 

Čadci a na Obecnom úrade Nová Bystrica. 

3) Žiadateľ vypísanú „Žiadosť o pripojenie novej vodovodnej prípojky na verejný 

vodovod“ doplnenú o príslušné prílohy odovzdá v Zákazníckom centre v Čadci alebo na 

Obecnom úrade Nová Bystrica, odkiaľ ju zamestnanec spoločnosti preberie. Zamestnanec 

vyznačí na Žiadosti názov stavby. 

4) Žiadateľ si vybuduje sám, na vlastné náklady, vodovodnú prípojku odberateľa, vrátane VŠ. 

5) Žiadateľ v Zákazníckom centre dohodne termín montáže vodomernej zostavy, vrátane 

vodomeru a spustenie dodávky vody z verejného vodovodu. Prevádzkovateľ za účasti 

žiadateľa zrealizuje dohodnuté montážne práce. Žiadateľ realizáciu prác potvrdí v Zmluve 

na poskytnutie výkonov a služieb a na Montážnom liste vodomera. Vykonané práce sú 

spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka výkonov a služieb SEVAK 

6) Pracovníčka Zákazníckeho centra v Čadci na základe podkladov predložených žiadateľom 

uvedených v Postupe predloží žiadateľovi na podpis „Zmluvu na dodávku vody 

verejným vodovodom“. Podpísanú zmluvu žiadateľ odovzdá na Zákaznícke centrum v 

Čadci. 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A POKYNY PRE PRIPOJENIE NA VEREJNÚ 

KANALIZÁCIU 

 

V rámci výstavby verejnej kanalizácie bola vybudovaná splašková stoková sieť na odvádzanie 

výlučne splaškových odpadových vôd, nie pre vypúšťanie podzemných a dažďových vôd! 

Pre zjednodušenie pripojenia nehnuteľností boli vybudované podľa projektovej dokumentácie 

kanalizačné odbočenia s vyvedením mimo komunikáciu. Toto odbočenie slúži pre jednu  

nehnuteľnosť, v ojedinelých prípadoch, so súhlasom dodávateľa, pre viac nehnuteľností (max. 

tri). Pre odvádzanie splaškovej odpadovej vody, vlastník nehnuteľnosti vybuduje na svoje 

náklady kanalizačnú prípojku producenta. Pre zriadenie kanalizačnej prípojky producenta je 

nutné dodržať nižšie uvedený postup. 

 

Tento postup platí len pre domové a bytové jednotky, resp. prevádzky nevýrobného 

charakteru (úrady, kancelárie, atď.) a neplatí pre reštauračné prevádzky a prevádzky 

výrobného charakteru. 

 

Dodávateľ predloží žiadateľovi po ukončení stavby Výzvu na pripojenie nehnuteľnosti na 

verejnú kanalizáciu. 

 

Postup: 

1) Vlastník nehnuteľnosti (ďalej žiadateľ) vyplní tlačivo „Žiadosť o pripojenie novej 

kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu“. 

K žiadosti doplní nasledovné prílohy: 

a) kópiu listu vlastníctva (LV) pripájanej nehnuteľnosti, prípadne ďalších nehnuteľností, 

ktorými prechádza trasa prípojky producenta (nie starší ako 2 roky), umožňuje sa 

predložiť LV z katastrálneho portálu http://www.katasterportal.sk 

http://www.sevak.sk/
http://www.novabystrica.sk/
http://www.katasterportal.sk/


b) kópiu z katastrálnej mapy, do ktorej žiadateľ zakreslí trasu prípojky a uvedie typ 

hlavnej revíznej prípojkovej šachty, ktorú osadil na kanalizačnú prípojku producenta 

c) tlačivo Dohoda o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku - 

prikladá sa v prípade, že trasa prípojky producenta nevedie výlučne pozemkom 

vlastníka pripájanej nehnuteľnosti; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými 

vlastníkmi ostatných pozemkov, ktorými prechádza kanalizačná prípojka (všetky 

podpisy musia byť overené) 

d) tlačivo Dohoda o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky – prikladá sa v prípade, 

ak na jednu kanalizačnú prípojku producenta budú pripojené viaceré nehnuteľnosti; 

tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými vlastníkmi pripájaných nehnuteľností 

(všetky podpisy musia byť overené) 

e) tlačivo Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti o spoločnom zriadení kanalizačnej 

prípojky – prikladá sa v prípade, ak pripájaná nehnuteľnosť, resp. nehnuteľnosť, ktorou 

prechádza prípojka producenta, má viac vlastníkov; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať 

všetkými spoluvlastníkmi (všetky podpisy musia byť overené) 

f) tlačivo Určenie množstva odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie - 

prikladá sa v prípade, ak žiadateľ odoberá vodu z iného (vlastného) zdroja, alebo v 

kombinácii, ak žiadateľ odoberá vodu z verejného vodovodu a z iného (vlastného) 

zdroja 

2) Tlačivo „Žiadosť o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu“ a 

ostatné tlačivá uvedené v bode 1 c) - f ) sú k dispozícii na internetovej stránke www.sevak.sk 

a www.novabystrica.sk a vo vytlačenej forme v sídle spoločnosti na Zákazníckom centre v 

Čadci a na Obecnom úrade Nová Bystrica. 

3) Žiadateľ vypísanú „Žiadosť o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú 

kanalizáciu“, doplnenú o príslušné prílohy, odovzdá v Zákazníckom centre v Čadci alebo 

na Obecnom úrade Nová Bystrica odkiaľ ju zamestnanec spoločnosti preberie. Zamestnanec 

vyznačí na Žiadosti názov stavby. 

4) Žiadateľ si vybuduje sám, na vlastné náklady, kanalizačnú prípojku producenta, vrátane 

hlavnej revíznej prípojkovej šachty. 

5) Žiadateľ v Zákazníckom centre dohodne pred zásypom kanalizačnej prípojky producenta 

termín kontroly vykonaných prác, najmä osadenia hlavnej revíznej prípojkovej šachty, 

vodotesnosti potrubia a rozsah pripojenia odpadovej vody. Prevádzkovateľ pri kontrole 

vykoná odpočet vodomeru (v prípade, že žiadateľ odoberá vodu z verejného vodovodu), 

resp. potvrdí tlačivo „Určenie množstva odpadovej vody vypustenej do verejnej 

kanalizácie“. Kontrola pripojenia je spoplatnená podľa aktuálneho Cenníka výkonov a 

služieb SEVAK. 

6) Pracovníčka Zákazníckeho centra v Čadci na základe podkladov predložených žiadateľom 

uvedených v Postupe predloží žiadateľovi na podpis „Zmluvu na odvádzanie 

odpadových vôd verejnou kanalizáciou“. Podpísanú zmluvu žiadateľ odovzdá na 

Zákaznícke centrum v Čadci. 

 

O skutočnosti, že ste sa už pripojili na kanalizáciu, je vašou povinnosťou nahlásiť na 

Obecný úrad Nová Bystrica p. Mgr. Stanislave Šteiningerovej (041/4397221 kl. 16). V 

nasledujúcom období vás bude kontaktovať technik zo spoločnosti SEVAK a.s., ktorý vám 

skontroluje vaše pripojenie a zároveň vám dá podpísať zmluvu o pripojení. Za úkon technika 

sa spoločnosti SEVAK a.s. bude platiť pripojovací poplatok podľa sadzobníka, ktorý Vám 

vyúčtuje spoločnosť SEVAK a.s.. 

http://www.sevak.sk/
http://www.novabystrica.sk/

