
1. Dá sa zmluva o zriadení vodovodnej prípojky (ďalej VP) vzhľadom na čl.III, bod 1., písmeno a) zriadiť 

iba na parcelu (nie rodinný dom) v prípade plánovanej výstavby? 

 

Áno, každý kto podpíše zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vodovodnej prípojky, ale aj ten čo ju 

nepodpíše bude môcť zrealizovať si vodovodnú prípojku na základe samostatnej žiadosti o realizáciu 

podanej v zákazníckom centre vodární na Kúpeľnej 3 Prešov na vlastné náklady. Pri realizácii mu je 

ihneď montovaný vodomer do zrealizovanej vodomernej šachty (ďalej VŠ).  

V tomto prípade je potrebné pamätať na to, že ak nebude dostatočný počet záujemcov o napojenie, je 

vysoké riziko, že VVS, a. s. od realizácie investície odstúpi. Je dôležité, aby bolo aspoň 70 – 80 % zmlúv 

od potencionálnych odberateľov podpísaných. 

 

2. Vzhľadom na čl. V, bod 1. zmluvy o zriadení VP, čo ak sa do kolaudácie zmení vlastník nehnuteľnosti 

a ten sa odmietne pripojiť na verejný vodovod (ďalej len VV) - v tom prípade sa javí tento bod, ako 

ťarcha nehnuteľnosti, prípadne do doby kolaudácie (v prípade dlhodobej realizácie VV) si vlastník 

nehnuteľnosti zrealizuje studňu? 

Túto situáciu je ťažko ovplyvniť. Keď sa zmení vlastník, platí čl. V, bod 1.  Predložené zmluvy sú 

schválené predstavenstvom spoločnosti VVS, a.s. a používajú sa štandardne hlavne pri eurofondových 

stavbách, kde samotná stavba môže trvať oveľa dlhšie, hlavne jej príprava. Veľa krát táto doba 

presiahne aj 5 rokov.   

V prípade Severnej očakávame realizáciu investície v roku 2020 vrátane kolaudácie, v prípade 

neočakávaných udalostí max. do roku 2021. Očakávame, že pravdepodobne ešte pred tým, ako budú 

obcou realizované spätné úpravy povrchov ciest budú občania napojení. Je neefektívne vo vzťahu 

k použitiu verejných finančných zdrojov, aby sa položil nový asfalt a následne ho odberateľ s novou 

prípojkou o pol roka rozbije. 

Na nové asfaltové povrchy plynú záruky, väčšinou je to 5 rokov, pričom sa následne nepovoľuje ich 

kopať a hlavne, treba brať do úvahy aj to, že je to cesta 3. triedy, všetky povolenia na realizáciu prípojok 

si budú musieť zabezpečovať potom samotní odberatelia. Preto, v čase realizácie VV bude cesta 

rozkopaná, tak nech to odberatelia využijú. 

3. Aká je možnosť budúceho kupujúceho odstúpiť od uvedenej zmluvy, keďže žiadna sa v nej 

neuvádza. Dokonca ani podľa čl. IV, bod 5. zmluvy o zriadení VP, keď ani zaplatenie zmluvnej pokuty 

nemá vplyv na trvanie a splnenie porušenej povinnosti zo strany kupujúceho. To nasvedčuje tomu, 

že ide zjavne o neprijateľné zmluvné podmienky. 

Zmysel tejto otázky je pomerne málo zrozumiteľný. VV v miestnej časti Severná nebol, v niektorých 

častiach sa voda v studniach úplne stráca alebo je veľmi zlej kvality. Teraz sa ide v investičnej spolupráci 

postaviť vodovod, konečne bude v Severnej voda. Treba to poňať tak, že kto chce vodu, tak sa napojí, 

kto nie, tak sa nenapojí a následne sa musí dodržať vyššie uvedené, t. j. nové napojenia budú môcť byť 

realizované až po skončení záruk asfaltov + všetky povolenia (prekopávok štátnej cesty a pod.) si bude 

musieť zabezpečiť vlastník/odberateľ. Stále treba myslieť na to, že ak bude malý záujem o napojenie, 

tak možno v Severnej vodovod ani nebude, pretože nebude mať zmysel ho robiť. 

4. Aká je v súčasnosti celková cena pripojenia na VV (prípojka, vodomerná šachta, montáž meradla) a 

aká je garancia, že táto cena zostane platná (prípadne výrazne nezmenená) aj v dobe kolaudácie 



VV?  S poukázaním na čl. III, bod1., písmeno b) zmluvy o zriadení VP, že cena diela bude stanovená 

podľa platného cenníka v čase podpisu riadnej zmluvy o dielo (tá vzhľadom na predpokladanú dobu 

realizácie do 5 rokov, môže byť výrazne vyššia ako je aktuálne) a vzhľadom na to, že kupujúci nemá 

možnosť v takom prípade odstúpiť od zmluvy sa tiež javí ako neprijateľná zmluvná podmienka. 

Jedná sa o realizáciu vodovodu v roku 2020, max. vrátane kolaudácie a z dôvodu súčasných 

obmedzení rok 2021. 

• Čiže cena – aktuálne platný cenník (viď. nižšie) 

http://www.vodarne.eu/data/uploads/pdf/cenniky/2017/vodovodne-a-kanalizacne-

pripojky.pdf 

• Ak by sa v priebehu 1-2 rokov zmenila cena aj o 10 %, čo spoločnosť VVS, a. s. nepredpokladá, 

pri 10 m vodovodnej prípojke, čiže od bodu napojenia na vodovod do max. vzdialenosti na 

osadenie vodomernej šachty, v súčasnosti vodovodné potrubie DN 25 v dĺžke 10 m, montáž, 

vodomerná zostava v rátane meradla (meradlo je náklad VVS, a.s.) predstavuje, mimo ceny za 

vodomernú šachtu, cca 180 Eur.  

• Vodomernú šachtu je možné zakúpiť u VVS, a.s. 

http://www.vodarne.eu/data/uploads/pdf/cenniky/2017/vodomer-a-kanal-sachta.pdf, alebo 

si ju vie zabezpečiť odberateľ od iného dodávateľa/predajcu, musí však spĺňať technické 

podmienky, vodotesnosť, nosnosť, rozmery.  

• Zemné práce si zabezpečuje vlastník/odberateľ na vlastné náklady. 

• Navarovacie navŕtavacie sedlo, uličný ventil, zákopová súprava + poklop je nákladom VVS, a. 

s. ako vlastníka vodovodu. 

 

5. Čo v prípade, že odberné miesto bude vo veľkej vzdialenosti od VV (nezrealizuje sa niektorá vetva 

VV). Ako sa bude uplatňovať čl. IV, ods. 4. zmluvy o zriadení VP. Aká je maximálna vzdialenosť od 

VV, do ktorej sa musí na základe tejto zmluvy kupujúci pripojiť, aby neplatil zmluvnú pokutu? 

Pred každou nehnuteľnosťou, alebo parcelou, kde je trasovaný verejný vodovod v zmysle 

projektovej dokumentácie a kde bol po spoločnej dohode s VVS, a.s. zahrnutý do stavby na rok 2020 v 

celkovej dĺžke 1143 m, bude VVS, a.s. očakávať podpísanie zmluvy, aby sa dosiahol maximálny počet 

napojení. Kto má RD/pozemok mimo trasy VV, alebo za rodičovským domom, susedovým domom 

a pod. a ten mu povolí trasu cez jeho pozemok, alebo má prístup k pozemku z ulice, kde bude 

trasovaný vodovod postupuje sa podľa nasledujúceho bodu a to samostatnou VP, alebo združenou VP. 

Ak vlastník/odberateľ nemá možnosť sa napojiť na VV ani cez susednú parcelu, zmluvu nepodpisuje. 

Vzdialenosť nehnuteľnosti, resp. dĺžka VP nie je rozhodujúca, ale prístup ku parcele z ulice, kde bude 

trasovaný VV. 

6. Za akých podmienok je možné napojiť RD na VV, prípadne je potrebné uzatvárať túto zmluvu o 

zriadení VP, ak sa jedná o nový RD v dosahu plánovaného VV, ale v čase prípravy projektovej 

dokumentácie táto prípojka nebola súčasťou tejto dokumentácie? 

Každý kto vlastní pozemok, nehnuteľnosť a chce sa napojiť na VV, či už v projekte VV má kreslenú 

VP, alebo nie, bude môcť realizovať napojenie na VV. Nemusí mať VV priamo pred parcelou, môže so 

súhlasom vlastníka riešiť VP cez cudzí pozemok, s tým, že meranie, čiže osadenie VŠ požaduje VVS, a.s. 

do 10 m, v takomto prípade odporúča VVS, a.s. riešiť združenú VP, spoločnú VŠ (pre 2 vodomery 1200 

x 1200 mm, resp. DN 1200, tri vodomery 1200 x 1500 mm, alebo DN 1500, výška je vždy 1600 mm atď.) 

http://www.vodarne.eu/data/uploads/pdf/cenniky/2017/vodovodne-a-kanalizacne-pripojky.pdf
http://www.vodarne.eu/data/uploads/pdf/cenniky/2017/vodovodne-a-kanalizacne-pripojky.pdf
http://www.vodarne.eu/data/uploads/pdf/cenniky/2017/vodomer-a-kanal-sachta.pdf


zároveň VVS, a.s. odporúča podľa počtu napájaných domov a potreby vody, dať navrhnúť dimenziu VP 

a veľkosť VŠ projektantovi. 

7. Platí sa nejaký paušál (za vodomer, prípojku a pod.) po zriadení VP a nebude odoberaná voda, 

odoberaná v malom množstve, prípadne iba sporadicky? Ak nie tak plánujú sa nejaké zmeny v 

tomto smere do budúcna? 

V súčasnosti nie, avšak vodárenské spoločnosti by boli radi, aby tak, ako aj plynári a elektrikári 

dosiahli v budúcnosti dvojzložkovú cenu vody.  

8. Aké sú podmienky ohľadom vlastníctva nehnuteľnosti na zriadenie VP (umiestnenie vodomernej 

šachty)? Musí byť žiadateľ (kupujúci) výlučným vlastníkom parcely na ktorej bude umiestnená 

vodomerná šachta, prípadne stačí byť aj menšinovým spoluvlastníkom? Je potrebný súhlas 

všetkých ostatných spoluvlastníkov alebo len väčšiny? Čo ak spoluvlastníkom je nezistený vlastník, 

ktorého správu podielu má na starosti Slovenský pozemkový fond? 

Podmienky k vlastníctvu nie sú zo strany VVS, a.s. žiadne (odporúčame však postupovať podľa 

ustanovení Občianskeho zákonníka), môže byť aj nájomca nehnuteľnosti a podpíše čestné vyhlásenie, 

že vlastník je o tom uzrozumený, čo sa týka trasy VP a umiestnia VŠ na cudzom pozemku (môže tam 

byť aj XY vlastníkov) žiadateľ podpisuje čestné vyhlásenie, že je si vedomý, že VŠ je umiestnená na 

cudzom pozemku. 

Tým pádom ak sa ozve vlastník nehnuteľnosti, že s tým nesúhlasil, VVS, a.s. mu vypovie zmluvu a 

zruší VP, všetky náklady na realizáciu VP, prípadne následne jej rušenie znáša žiadateľ (vlastník VP)! 

9. Čo znamenajú jednotlivé položky zmluvy o dielo? Stačí zaškrtnúť iba "realizáciu vodovodnej 

prípojky". Vzhľadom na položku "prípojka zrealizovaná v rámci výstavby VV" - je možné zaškrtnúť 

to a bude zrealizovaná počas výstavby aj prípojka, ktorá nie je súčasťou projektovej 

dokumentácie? 

Po otázkach občanov a z toho vyplývajúcich nejasností, sme po vzájomnom prerokovaní dospeli 

k úprave postupu pri podpise zmlúv, a to tak, že žiadateľ podpisuje v súčasnosti len zmluvu o budúcej 

zmluve. Zmluva o dielo a zmluva o dodávke pitnej vody sa podpisuje až na zákazníckom centre pri 

podaní žiadosti o realizáciu VP. Uvedené prílohy nateraz sú len ako na vedomie a sú časťou zmluvy 

o budúcej zmluve. VP budú realizované až po výstavbe vodovodu na náklady vlastníkov nehnuteľností.  

Obec vráti už uhradené poplatky za overenie podpisov na zmluve o dielo a zmluve o dodávke 

pitnej vody všetkým, ktorí už spomenuté prílohy podpísali a rovnako aj poplatok za overenie podpisu 

na zmluve o budúcej zmluve všetkým tým, u ktorých bude zrejmé, že pri realizácii tejto investície VV 

nebude možné ich napojenie. 

10. Je možné inštalovať merač vo vodomernej šachte, ktorá bola vybudovaná v roku 2011 na základe 

stavebného povolenia a vtedy platných požiadaviek (bohužiaľ aj napriek sľubom VV nebol do 

danej lokality až doposiaľ vybudovaný, hoci mal byť a preto sa v stavebnom povolení počítalo aj s 

vodomernou šachtou ) - priemer šachty 1m a výška 1,4m? 



VVS, a.s.  má tie isté platné technické podmienky čo sa týka osadenia VŠ a jej rozmerov min. posledných 

20 rokov, čiže aj v roku 2011 platilo, že VŠ pre jeden vodomer má mať min. rozmery 900 x 1200 x 1600 

mm (š x d x v), resp. DN 1000 x 1600 mm (priemer x výška). Čiže výška VŠ musí byť 1600 mm. 


