
Reg.: odd.:Sa,vl.č.10547/L Okresný súd Žilina IČO : 3667244 

Žiadosť o zriadenie (rekonštrukciu) vodovodnej a kanalizačnej prípojky

Oddiel I – Základné údaje (vyplňuje vlastník nehnuteľnosti – žiadateľ)

Žiadateľ (meno, priezvisko–obchodné meno) ..................................................................................................................... 

Sídlo / Adresa trvalého bydliska: 

obec …...…………......……...............................................…............................................... PSČ …............................................. 

ulica ….............……….........…………………...……...…...........  č. domu ……...…..................... kontakt .......................................…. 

IČO / dátum narodenia ...................….....…...………………................……... DIČ ........................…….........……………............……... 

zapísaný v Obchodnom (resp. inom) registri Okr.súdu v …..…...….....................……… odd. …....… vložka č. .......................... 

Korešpondenčná adresa (vyplniť, ak sa nezhoduje s adresou sídla alebo trvalého bydliska) : 

obec …...…………......……...............................................…............................................... PSČ …............................................. 

ulica ….............……….........…………………...……...…........... č. domu ……...…..................... kontakt .......................................…. 

Adresa odberného miesta (miesto, kde budú požadované práce vykonané): 

obec …...…………......……...............................................…............................................... PSČ …............................................. 

ulica ….............……….........…………………...……...…........... č. domu ……...…..................... č. parcely .....................................…. 

Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky kanalizačnej prípojky 

rekonštrukciu vodovodnej prípojky kanalizačnej prípojky 

montáž vodomeru 

požadovaný termín realizácie – mesiac/rok ......................................................................................................................... 

Údaje o vodovodnej prípojke: 

požadovaná dĺžka vodovodnej prípojky  …….....…….........………....... bm, profil prípojky ............................................ mm 

Vlastný vodný zdroj (studňa) mám nemám plánujem vybudovať 

Požiarna voda požadujem nepožadujem 

Informovanie k spracúvaniu osobných údajov nájdete pre tento prípad na webovom sídle LVS, a. s., (https://www.lvsas.sk/), záložka O 
spoločnosti- Osobné údaje- Povinné informovanie dotknutých osôb- link IS agenda odberateľov a producentov, link IS vedenie a sledovanie 
štandardov, link IS správa registratúry.

Štandard kvality č:. 

Číslo zákazky: 



Údaje o kanalizačnej prípojke: 

profil prípojky ........................……  mm  ,  vzdialenosť kanalizačnej šachty od hranice pozemku ................................ bm 

Zrážkové vody zvedené do verejnej kanalizácie mimo verejnú kanalizáciu 

Prílohy k žiadosti (označené zakrúžkovaním): 

1. Technická ( projektová ) dokumentácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky
2. Situačný (mapový) podklad, odporúčaný M 1:500 alebo geometrický plán
3. Situačný náčrtok riešenia vlastného vodného zdroja
4. Stavebné  povolenie  na  vodovodnú a kanalizačnú prípojku, resp. súhlas stavebného úradu so zriadením

vodovodnej a kanalizačnej prípojky
5. Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej a kanalizačnej prípojky(overená kompetentnou inštitúciou)
6. Dohoda o zriadení časti vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku
7. Rozkopávkové povolenie (povolenie na zvláštne užívanie komunikácie)
8. Vyjadrenie prevádzkovateľa k bodu napojenia, resp. k spracovanej PD v súvislosti so stavebným konaním

Oddiel II - Prehlásenie (vyplňuje vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ)

Podpísaný (meno a priezvisko – obchodné meno ) ........................................................................... prehlasujem, že 
budem obstarávateľom (investorom) vodovodnej a/alebo kanalizačnej prípojky a preto zabezpečím splnenie 
všetkých povinností, ktoré pre investora stavby vyplývajú zo stavebného zákona, ale i z ďalších platných zákonov, 
smerníc a noriem. Predovšetkým zabezpečím: 
1. vypracovanie projektovej dokumentácie (pokiaľ ju nevypracuje LVS, a. s.),
2. odsúhlasenie projektovej dokumentácie s LVS, a. s., a s ďalšími zainteresovanými organizáciami (najmä so 

správcami inžinierskych sietí – elektrických a telekomunikačných vedení, plynovodov, verejného osvetlenia a
pod.) a splnenie ich pripomienok,

3. písomné ohlásenie stavby stavebnému úradu, resp. požiadanie o vydanie stavebného povolenia,
4. vydanie písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky proti uskutočneniu stavby, resp. vydanie

stavebného povolenia, ak je vodovodná a/alebo kanalizačná prípojka vodnou stavbou,
5. rozkopávkové povolenie,
6. vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami pred začatím prác,
7. vykonanie všetkých prác súvisiacich s vybudovaním vodovodnej a/alebo kanalizačnej prípojky na svoje náklady

(najmä búracie práce vozoviek, chodníkov a iných spevnených plôch, výkop a paženie ryhy, čerpanie vody z ryhy,
urovnanie dna ryhy, zriadenie lôžka pod potrubie, vybudovanie vodomernej a revíznej kanalizačnej šachty, resp.
šácht, obsyp potrubia, zásyp ryhy so zhutnením, znovuzriadenie podkladných a krycích vrstiev vozoviek, chodníkov
a iných spevnených plôch, terénne úpravy (uvedenie terénu do pôvodného stavu), pričom montáž potrubia
prípojky s jeho napojením na verejnú vodovodnú sieť a/alebo na verejnú kanalizačnú sieť vykoná za úhradu
LVS, a. s., ktorej faktúru uhradím,

8. dodržanie projektu a pripomienok zainteresovaných organizácií, dodržanie bezpečnostných opatrení počas
realizácie prác (najmä ohradenie, paženie, osvetlenie a označenie výkopu, dopravné značenie),

9. úhradu všetkých prípadných škôd, ktoré vzniknú z dôvodu nesplnenia povinností uvedených v bode č. 8 
Prehlásenia, alebo z dôvodu nedokončenia prác,

10. vydanie kolaudačného rozhodnutia (užívacieho povolenia) - ak bolo vydané stavebné povolenie,
11.
12.

odstránenie všetkých závad, ktoré sa na vybudovanom diele vyskytnú v zákonom určenej záručnej dobe. 
Súhlasím        / nesúhlasím         so zabezpečením plynulej dodávky vody a/alebo zabezpečením plynulého 
odvádzania vody podľa dohody, t.j. v inom termíne od dátumu potvrdenia zmluvy uzatvorenej medzi mnou a LVS, 
a. s., ako je termín  stanovený  vyhláškou  č.  276/2012  Z.z.  (v  inom  termíne  ako  do  siedmych pracovných
dní od dátumu potvrdenia zmluvy).



*) Nehodiace sa prečiarknite 

V prípade, ak vodovodná a/alebo kanalizačná prípojka nebude vybudovaná v termíne do dvoch rokov od 
dátumu zaevidovania žiadosti v LVS, a. s., žiadosť o zriadenie vodovodnej a/alebo kanalizačnej prípojky je 
neplatná, vrátane všetkých príloh. 

V ………………....................…   dňa …………………… …………...............……….......……..….……...... 
meno , podpis a pečiatka žiadateľa 

Oddiel III - Vyjadrenie zainteresovaných organizácií 
(zabezpečuje žiadateľ, pokiaľ nedoložil rozkopávkové povolenie, resp. povolenie na zvláštne užívanie komunikácie) 

Mestský úrad - Obecný úrad v ................................................................................................................... súhlasí - nesúhlasí 
s rozkopaním vozovky – verejného priestranstva a súhlasí - nesúhlasí s vybudovaním vodovodnej a kanalizačnej 
prípojky*) - drobnej stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (uviesť, od ktorých organizácii je potrebné ešte vyžiadať 
vyjadrenie) : 

V ………………....................…   dňa …………………… …………………......................……..….……...... 
podpis a pečiatka 

Oddiel IV - Rozhodnutie LVS, a. s., o zriadení vodovodnej a kanalizačnej prípojky*) 

(vyplňuje LVS, a. s.) 

Po preskúmaní žiadosti o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej*) prípojky súhlasíme – nesúhlasíme s pripojením 

nehnuteľnosti na verejnú vodovodnú sieť a na verejnú kanalizačnú*) sieť. 

Žiadosť sa zamieta z týchto dôvodov : 

……......................................................................................................................................................................................... 

........….................................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................……………………........................................................................... 

Stanovuje sa:  profil vodovodnej prípojky ........................ mm profil kanalizačnej prípojky ......................... mm 

a tieto ďalšie podmienky: 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................………...............………..........…………................... 

.......………................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................... 



*) Nehodiace sa prečiarknite 

Montážne práce na prípojke budú vykonané pracovníkmi LVS, a. s., - stredisko ................................................................. 

v mesiaci ................................................................ 

Liptovský Mikuláš dňa ……..........……………… .........................................................……………... 
Výrobný riaditeľ (podpis) 

Oddiel  V  -  Zriadenie vodovodnej prípojky*) (vyplňuje LVS, a. s.) 

Verejný vodovod v mieste zriadenia vodovodnej prípojky : 

materiál …..........................................………………. ,   profil ….................…….. mm,  hĺbka uloženia.................................... m 

Vodovodná prípojka napojená na verejný vodovod: 

celková dĺžka …..….......................... bm ,  materiál  …...................................................…...….. ,  profil .......................... mm 

Vodomer typu  ….….........…......................… číslo ........................................  namontovaný dňa …...............................………… 

so stavom …..…......... m3, číslo plomby ............................. , miesto osadenia vodomeru ....................................................... 

Vodovodné rozvody napojené na vlastný vodný zdroj: 

celková dĺžka …..….......................... bm ,  materiál  …......................................................…...….. ,  profil....................... mm 

Vodomer typu  ….….........…......................… číslo ........................................  namontovaný dňa …...............................………… 

so stavom …..…......... m3, číslo plomby ............................. , miesto osadenia vodomeru ....................................................... 

Montáž vodovodnej prípojky vykonala organizácia : .…..............……………..................………………...............……......………..….... 

montér ……........................……………………………………... , dňa …............................………… 

Vyhovujúca prevádzková tlaková  skúška vodovodnej prípojky bola vykonaná dňa  …................…….   na tlak ............ ..MPa 

za účasti obstarávateľa: meno ............................................................ podpis ........................................................................ 

montér: meno ..................................................................................... podpis ........................................................................ 

majster: meno ..................................................................................... podpis ........................................................................ 

Vodomer typu  ….….........…......................… číslo ........................................  namontovaný dňa …...............................………… 

so stavom …..…......... m3, číslo plomby ............................. , miesto osadenia vodomeru ....................................................... 

Podklad pre GIS vyhotovil dňa .................................  meno ..............................................  podpis ........................................ 

Podklad pre GIS prevzal dňa ....................................  meno ..............................................  podpis ........................................ 

Podklad pre fakturáciu odovzdal dňa ...............................  meno ............................................  podpis . ................................ 



*) Nehodiace sa prečiarknite 

Oddiel  VI  -  Zriadenie kanalizačnej prípojky*) (vyplňuje LVS, a. s.)

Verejná kanalizácia v mieste zriadenia kanalizačnej prípojky : 

materiál …..........................................………………. ,   profil ….................…….. mm,  hĺbka uloženia  ................................... ..m 

Kanalizačná prípojka : 

celková dĺžka …......….. bm ,   na verejnom priestranstve ....…..…..  bm ,   materiál ……….......…......... , profil............ .. mm 

bola na kanalizačné potrubie (stoku) pripojená: 

a) do vstupnej šachty d) pripájacou tvarovkou bočnou 45 g) sedlovou tvarovkou bočnou 45°

b) odbočnou tvarovkou šikmou 45° e)    pripájacou tvarovkou bočnou 90° h) sedlovou tvarovkou bočnou 90°

c) odbočnou tvarovkou kolmou f) pripájacou tvarovkou vrchnou 90° i) sedlovou tvarovkou vrchnou 90°

j) iným spôsobom ................................................................................................................................................................. 

Montáž kanalizačnej prípojky vykonala organizácia : .…..............……………..................……….....……..............………………..….... 

montér ……........................……………………………………... , dňa …............................………… 

Funkčnú skúšku a vizuálnu prehliadku kanalizačnej prípojky pred jej zásypom vykonal dňa ................................................. 

zamestnanec LVS: meno ..................................................................... podpis ........................................................................ 

za účasti obstarávateľa: meno ................................................................... podpis ................................................................. 

Kontrolu údajov o odvodnených plochách a o spôsobe ich odvedenia vykonal dňa .............................................................. 

zamestnanec LVS: meno ..................................................................... podpis ....................................................................... 

Stav meradla (vodomeru) .......................... dňa ......................... meno ....................................... podpis .............................. 

za účasti obstarávateľa: meno ...................................................................... podpis ............................................................. 

Podklad pre GIS vyhotovil dňa .................................  meno .................................................  podpis ..................................... 

Podklad pre GIS prevzal dňa ....................................  meno .................................................  podpis ..................................... 

Podklad pre fakturáciu odovzdal dňa ...............................  meno ............................................  podpis . ................................ 

 



*) Nehodiace sa prečiarknite 

Oddiel  VII - Evidencia odberného miesta (vyplňuje  LVS, a. s.)

Číslo odberu: 

Dátum začatia dodávky vody z verejného vodovodu*) ........................................................................................................... 

Dátum začatia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie*) ................................................................................... 

Dátum začatia odvádzania vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie*) ................................................................... 

Dátum začatia odvádzania odpadových vôd z vlastného vodného zdroja do verejnej kanalizácie ........................................ 

Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd*) č. ...................................... zo dňa ............................................... 

Do evidencie odberných miest zaviedol dňa ....................... meno .......................................... podpis ................................. 



Príloha č. 1 ku žiadosti o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky 

*) Nehodiace sa prečiarknite 

OBOZNÁMENIE ŽIADATEĽA 
• s podmienkami napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod v správe LVS, a. s. 
• s podmienkami napojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu v správe LVS, a. s. 

Žiadateľ (meno, priezvisko–obchodné meno) 

.............................................................................................................................................................................................. 

o napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod *) a o napojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu *) 

nachádzajúcej sa v nehnuteľnosti: 

obec ......................................................... ulica …….............…….................….. č. domu …........…… č.parcely ……..............… 

Plánovaný termín napojenia na VV: ............................ 

Plánovaný termín napojenia na VK: ............................ 

bol dňa .............................. oboznámený s podmienkami napojenia nasledovne: 

Podmienky napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod v správe LVS, a. s. 

1. Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe písomnej zmluvy
o dodávke vody uzatvorenej medzi nim a LVS, a. s., Liptovský Mikuláš.

2. LVS, a. s., uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod spĺňa technické podmienky určené LVS,
a. s., týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejný vodovod a kapacita verejného vodovodu to 
umožňuje.

3. Žiadateľ alebo ním splnomocnená osoba (povinný predložiť písomné splnomocnenie) je povinný pred 
plánovanou realizáciou pripojenia v zmysle platnej legislatívy doručiť podpísanú zmluvu o dodávke vody do 
zákazníckeho centra LVS, a. s., v termíne sedem pracovných dní pred plánovanou realizáciou pripojenia, ak sa 
zúčastnené strany nedohodnú inak.

4. Vlastník nehnuteľnosti nesmie vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu, ani na nich nič upravovať 
alebo meniť. Zásahy na zariadeniach verejného vodovodu môže vykonávať len LVS, a. s.

5. Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s 
verejným vodovodom. Takýto stav je v rozpore s platnou legislatívou a so zmluvou o dodávke vody.

6. Ak sa žiadateľ pripojí na verejný vodovod bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto 
zmluvou, jedná sa o neoprávnený odber vody z verejného vodovodu.

7. Ak sa odberateľ dopustí neoprávneného odberu pitnej vody alebo ak vykoná neoprávnené zásahy na 
zariadeniach verejného vodovodu, LVS, a. s., preruší dodávku pitnej vody z verejného vodovodu a bude od 
odberateľa vymáhať spôsobenú škodu podľa § 25, ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. 

8. Za neoprávnený odber podľa § 25, ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. bude LVS, a. s., od odberateľa požadovať 
zmluvnú pokutu vo výške 165,00 €. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo LVS, a. s., na náhradu 
škody.



Príloha č. 1 ku žiadosti o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky 

*) Nehodiace sa prečiarknite 

Podmienky napojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu v správe LVS, a. s. 
1. Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej 

zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi nim a LVS, a. s., Liptovský Mikuláš.
2. LVS, a. s., uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky určené 

LVS, a. s., týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a kapacita verejnej kanalizácie 
to umožňuje.

3. Žiadateľ alebo ním splnomocnená osoba (povinný predložiť písomné splnomocnenie) je povinný pred 
plánovanou  realizáciou  pripojenia v zmysle platnej legislatívy doručiť podpísanú zmluvu o odvádzaní 
odpadových vôd do zákazníckeho centra LVS, a. s., v termíne sedem pracovných dní pred plánovanou 
realizáciou zaústenia, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak.

4. V prípade, ak zriadenie kanalizačnej prípojky a jej prepojenie na verejnú kanalizáciu, ktorej súčasťou je 
zaústenie (odbočka), vykonáva iná odborne spôsobilá osoba ako LVS, a. s., žiadateľ je povinný túto skutočnosť 
oznámiť LVS, a. s., a je povinný zabezpečiť odovzdanie a prevzatie vykonaných prác pracovníkom LVS, a. s., (č. 
tel. 0908 916 595, 0908 916 580) pred zásypom prípojky.

5. Vlastník nehnuteľnosti nesmie vykonávať zásahy na zariadeniach verejnej kanalizácie, ani na nich nič upravovať 
alebo meniť. Zásahy na zariadeniach verejnej kanalizácie (vybudovanie zaústenia) môže vykonávať len LVS, a. s.

6. Ak sa žiadateľ pripojí na verejnú kanalizáciu bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo
v rozpore s takouto zmluvou, jedná sa o neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

7. Ak sa producent dopustí neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie alebo ak vykoná 
neoprávnené zásahy na zariadeniach verejnej  kanalizácie,  LVS,  a.  s.,  preruší  odvádzanie  odpadových  vôd do 
verejnej kanalizácie a bude od producenta vymáhať spôsobenú škodu podľa § 25, ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. 

8. Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa § 25, ods. 3 zákona č. 442/2002
Z.z. bude LVS, a. s., od producenta požadovať zmluvnú pokutu vo výške 330,00 €. Zaplatením zmluvnej pokuty 
nie je dotknuté právo LVS, a. s., na náhradu škody.

..................................................... .................................................................... 
Liptovský Mikuláš dňa podpis (pečiatka) žiadateľa 
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	Číslo odberu:
	OBOZNÁMENIE ŽIADATEĽA
	bol dňa oboznámený s podmienkami napojenia nasledovne:
	5. Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom. Takýto stav je v rozpore so zmluvou o dodávke vody.
	8. Za neoprávnený odber podľa § 25, ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. bude LVS, a. s., od odberateľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 165,00 €. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo LVS, a. s., na náhradu škody.
	8. Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa § 25, ods. 2 zákona č. 442/2002
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