
Postup pri budovaní vodovodnej prípojky 
 
 
Obstarávateľ (môže byť len vlastník pripájanej nehnuteľnosti, výnimočne môže byť 

obstarávateľom aj iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má overené poverenie alebo 
mandátnu zmluvu oprávňujúcu zastupovať vlastníka nehnuteľnosti), si vyžiada 
u prevádzkovateľa verejného vodovodu tlačivo: "Žiadosť o  zriadenie vodovodnej 
prípojky" 

 
 
Prevádzkovateľ verejného vodovodu pri odovzdávaní tlačiva "Žiadosť o  zriadenie 

vodovodnej prípojky" žiadateľovi: 
 

a) Vyznačí na žiadosti tie prílohy, ktoré sú v danom prípade aktuálne, a ktoré 
obstarávateľ musí zabezpečiť, 

b) Odovzdá žiadateľovi spolu s tlačivom žiadosti aj: 
• Tlačivo: "Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky" (ak sa jedna 

vodovodná  
                  prípojka bude budovať ako spoločná pre viac ako jednu nehnuteľnosť) 

• Zmluvu o dodávke vody - vzor 
• Zmluvu o určení platcu faktúr za vodné - vzor 
• Prihlášku  odberu vody´ 
• Ústna alebo písomné pokyny s názvom „Postup obstarávateľa 

a prevádzkovateľa  
                  verejného vodovodu pri budovaní vodovodnej prípojky 
 
 

Obstarávateľ zabezpečí: 
            

a) Vyplnenie žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky podľa predtlače (vrátane vyjadrenia 
         dotknutých orgánov a organizácií, ako sú obecný úrad, správcovia podzemných vedení,     
         správca komunikácií, apod.) a tiež vyplní ďalšie tlačivá potrebné k žiadosti a zabezpečí 
ich    
         potvrdenie. 

b) Odovzdá vyplnenú žiadosť spolu so všetkými vyplnenými potrebnými prílohami (ktoré        
     vyznačil pracovník prevádzkovateľovi verejného vodovodu – oddeleniu odbytu.  
c) Ak je vodovodná prípojka vodohospodárskym dielom obstarávateľ zabezpečí 

vypracovanie  
         PD u autorizovaného projektanta. 

 
 

Prevádzkovateľ zabezpečí: 
 

a) Prevádzkovateľ verejného vodovodu pri preberaní vyplnenej žiadosti a príloh k nej    
     skontroluje ich úplnosť (či sú vyplnené všetky údaje a obsahuje všetky prílohy) 
b) Prevádzkovateľ verejného vodovodu neodkladne po obdržaní komplexnej žiadosti 

zabezpečí  
     rozhodnutie prevádzkovateľa o zriadení vodovodnej prípojky ( v oddiely IV. žiadosti  
     a oznámi ho žiadateľovi) 

 



 
 
 
Obstarávateľ dohodne s prevádzkovateľom verejného vodovodu termín, do ktorého 

zabezpečí: 
 

a) Vytýčenie podzemných vedení (podľa vyjadrení organizácií v žiadosti o zriadenie 
vodovodnej prípojky) 

b) Vykonanie zemných prác (výkop ryhy) vrátane bezpečnostných opatrení (ohradenie 
ryhy,  jej paženie , prípadne dopravné značenie apod.) 

c) Vybudovanie vodomernej šachty (ak vodomer bude v nej) alebo urobenie prestupov v 
stene budovy (ak vodomer má byť v budove) 

d) Materiál na zriadenie lôžka pod potrubie a na obsyp potrubia (piesok, prípadne vhodná 
zemina - nie kamenistá alebo štrkovitá).  

 
 

Prevádzkovateľ verejného vodovodu pre obstarávateľa vykoná tieto práce:  
 

a) Montáž celej vodovodnej prípojky od zriadenej odbočky až po hlavný uzáver 
vnútorného vodovodu (t.j. vrátane vodomernej zostavy) a jej prepláchnutie 

b) Zriadenie podporného bloku pod navrtávací pás 
c) Uchytenie nosného rámu vodomernej zostavy  
d) Odskúšanie zmontovaného potrubia vodovodnej prípojky tlakovou skúškou na 

prevádzkový tlak vrátane vyhotovenia záznamu zo skúšky 
e) Obsyp verejného vodovodu v mieste napojenia vodovodnej prípojky  
f) Práce uvedené v bode a, (mimo montáže vodomernej zostavy), b, d, e,  môže pod 

dohľadom prevádzkovateľa verejného vodovodu vykonať stavebná organizácia, ktorá 
má pre ich výkon odbornú spôsobilosť. Dodávateľ prác vykoná po osadení 
vodomernej zostavy tlakovú skúšku za účasti odberateľa a prevádzkovateľa 
verejného vodovodu. Práce uvedené v bode e) môže pod dohľadom prevádzkovateľa 
verejného vodovodu vykonať obstarávateľ, pri oboch spôsoboch montáže prípojky.  

 
     

7.  Prevádzkovateľ verejného vodovodu po ukončení montážnych prác na prípojke: 
 

a) Si dá potvrdiť obstarávateľovi vykonanie prác (ako podklad pre ich fakturáciu) 
       b)     Skontroluje obsyp potrubia vodovodnej prípojky vhodným materiálom. 
       c)    Odovzdá obstarávateľovi 1 exemplár obojstranne podpísaného ( potvrdeného) 

záznamu zo      skúšky zmontovaného potrubia vodovodnej prípojky na prevádzkový 
tlak . 

 d)      Zameranie vodovodného potrubia a prípojky v rozsahu stanovenom smernicou o 
GIS. 

 
 
8.  Obstarávateľ po ukončení montáže vodovodnej prípojky zabezpečí : 

a) Obsyp potrubia vodovodnej prípojky vhodným materiálom  
b) Zásyp ryhy (po odkontrolovaní obsypu  potrubia prípojky pracovníkom 

prevádzkovateľa verejného vodovodu ) vrátane povrchových úprav terénu  
c) Utesnenie prestupu potrubia vodovodnej prípojky cez stenu šachty alebo budovy 



      d)  Osadenie poklopu do definitívnej úrovne, zodpovedajúcej konečnej terénnej 
úprave(asfalt, dlažba, betón, a pod.) v súčinnosti s dodávateľom konečnej úpravy 
terénu a prevádzkovateľom.    

 
 
9. Prevádzkovateľ verejného vodovodu objednané a vykonané práce vyfakturuje 
obstarávateľovi. 
 
Prevádzkovateľ verejného vodovodu do 1 mesiaca od vybudovania vodovodnej prípojky    
skontroluje: 

a) Utesnenie prestupu potrubia vodovodnej prípojky stenami šachty, resp. budovy  
b) Osadenie poklopu uličného uzáveru 
c) V prípade , že je osadený vyhľadávací vodič skontroluje sa jeho napojenie na poklop 

uličného uzáveru 
 
 


