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Dohoda1
 

o zriadení časti vodovodnej prípojky na cudzom pozemku
o zriadení vodomernej šachty na cudzom pozemku

uzavretá medzi vlastníkmi nehnuteľností: 

A/  Meno, priezvisko  : ………………………………………………………………………. 
      bytom                    : ……………………………………………….……………………… 
      ako obstarávateľa vodovodnej prípojky - vlastník nehnuteľnosti (uviesť – pozemok parc. 

č., dom č.s.) …….....…....................................................................................….………… 
      nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce  …………………………….....……………             

ulica .……………………………  zapísanej na LV č.  ………………………………….. 

a 

B/  Meno,  priezvisko  :………………………………………………………………………… 
      bytom : ………………………………………………………………………... 

ako  vlastník cudzej – dotknutej nehnuteľnosti (uviesť- pozemok parc. č. , dom č.s.) 
………………..........................................................................................................…….…..   
nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce  ………………….......……….....…………… 
ulica .……………………………  zapísanej na LV č.  …………………………................. 

sa dohodli 

na  vybudovaní vodovodnej prípojky pre obstarávateľa na pozemku vlastníka cudzej – 
dotknutej nehnuteľnosti. Na dotknutom pozemku nebolo zriadené vecné bremeno, preto 
vlastníci nehnuteľností sa týmto zaväzujú: 

- Vysporiadať si medzi sebou finančné náležitosti súvisiace s vybudovaním vodovodnej
prípojky,

- Umožniť prístup k časti vodovodnej prípojky na pozemku vlastníka dotknutej
nehnuteľnosti majiteľovi (prevádzkovateľovi) verejného vodovodu, ktorému bola táto
časť prípojky darovaná alebo vypožičaná za účelom vykonávania jej prevádzky,
kontroly (odpočtu stavu meradla vo vodomernej šachte), vykonania opráv a údržby,
ako aj zabezpečovania potrebnej ochrany prípojky,

- Nevykonávať žiadne zásahy a zmeny na časti vodovodnej prípojky bez odsúhlasenia
majiteľa (prevádzkovateľa) verejného vodovodu,

- Dodržiavať ochranné pásmo vodovodnej prípojky v rozsahu 2 m na obe strany od osi
potrubia.

V  ………………………    dňa  …………………… 

------------------------------------------         ------------------------------------------- 
   vlastník  A –  overený podpis   vlastník  B –  overený podpis 
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