TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Vážený producent,
v súvislosti s ukončením realizačných prác a skolaudovaním kanalizácie vo Vašej
obci by sme Vás týmto spôsobom chceli informovať o Vašej povinnosti pripojiť sa na
verejnú kanalizáciu a o podmienkach pripojenia.
V zmysle § 23 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
je vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, povinný pripojiť
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, splniť technické podmienky týkajúce sa najmä
miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení
s vlastníkom verejnej kanalizácie ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je
zriadená a vlastník nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný
spôsob nakladania s odpadovými vodami t.j. povolenie Obvodného úradu Životného
prostredia v Trenčíne vydané na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo
podzemných vôd v súlade s §§ 17, 37, 38 zákona 364/2004 Z.z. o vodách ... v znení
neskorších predpisov.
Súčasťou skolaudovanej kanalizácie sú kanalizačné prípojky ukončené na hranici
Vašej nehnuteľnosti. Hranica Vašej nehnuteľnosti je zároveň miestom napojenia domovej
časti kanalizačnej prípojky. Na základe vytvorených predpokladov pre napojenie Vás týmto
chceme požiadať o vybudovanie zostávajúcej domovej časti kanalizačnej prípojky
a napojenie splaškových odpadových vôd z Vašej nehnuteľnosti na novovybudované časti
kanalizácie.
Takisto Vás upozorňujeme, že nakoľko bola vyvedená prípojka s ukončením na hranici
Vašej nehnuteľnosti, je neprípustné zrealizovať napojenie v inom mieste. V mieste
ukončenia kanalizačnej prípojky na pozemku vlastníka nehnuteľnosti je potrebné
vybudovať revíznu šachtu (min. priemer šachty DN 400 mm) cca 1,0 m za oplotením
pozemku, v ktorej bude realizované dopojenie domovej časti kanalizačnej prípojky.
Pripojenie na kanalizačnú sieť je možné na základe písomnej Zmluvy o odvádzaní
odpadových vôd (ďalej len "Zmluva"), ktorú prevádzkovateľ verejnej kanalizácie uzatvorí
iba po predchádzajúcej písomnej žiadosti vlastníka/užívateľa nehnuteľnosti o
pripojenie (§ 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z., ďalej len "žiadosť").
Ako postupovať pri pripájaní nehnuteľností na verejnú kanalizáciu a pri uzatváraní
zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou – pre existujúce
odberné miesto:
1. Pred pripojením je potrebné predložiť v prípade fyzických osôb vypísanú žiadosť
o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, projekt stavby „Kanalizačná
prípojka“ pre ohlásenie drobnej stavby, list vlastníctva ; v prípade právnických osôb
vypísanú žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, projekt stavby

„Kanalizačná prípojka“ pre ohlásenie drobnej stavby, list vlastníctva; výpis
z obchodného registra, Geometrický plán + kópia z pozemkovej mapy
2. V prípade, že žiadosť bude obsahovať všetky náležitosti uvedené v bode 1
prevádzkovateľ Vám odošle
Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou
kanalizáciou v 2 rovnopisoch. Zmluva je základný dokument, ktorým sa upravujú
vzájomné práva a povinnosti Dodávateľa a Producenta ako Zmluvných strán pri
odvádzaní odpadových vôd od Producenta v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
3. Zmluva sa uzatvára s majiteľom nehnuteľnosti alebo osobou, ktorá má s majiteľom
nehnuteľnosti uzatvorenú nájomnú alebo inú zmluvu a má oprávnenie na
uzatvorenie Zmluvy s Dodávateľom.
4. V prípade otázok ohľadom zmluvy, fakturácie alebo cien prosím kontaktujte:
Eva Stopková - obchodné oddelenie, 032 - 6572 823
Zároveň sme Vám k dispozícii v Zákazníckom centre TVK v pracovných dňoch v
čase 8:00 - 16:30 (Po-Št), 8:00 - 13:00 (Pi) na adrese: Kožušnícka 4, Trenčín.
Informácie v súvislosti s uzatváraním zmlúv Vám poskytneme aj telefonicky :
zákaznícka linka - 0850 850 109, mobil - 0903 791 004,
prípadne email: stopkova@tvk.sk
5. Pred podpisom zmluvy Vám odporúčame sa oboznámiť s ustanoveniami Zmluvy o
odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ako aj s ustanoveniami
všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že niektorým ustanoveniam
nerozumiete, je potrebné požiadať o vysvetlenie zamestnancov zákazníckeho
centra, ktorí zmluvu s Vami uzatvárajú.
6. Podpísaný rovnopis Zmluvy je možné odovzdať na obecnom úrade alebo v
zákazníckom centre TVK, a. s. ulica Kožušnícka 4, Trenčín. Zmluvy je možné
zasielať aj poštou na adresu:
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
7. V prípade záujmu o technické rady a pomoc pri návrhu a budovaní domovej časti
kanalizačnej prípojky prosím kontaktuje v pracovných dňoch v čase 8:00 - 16:00:
Bc. Igor Žucha – vedúci strediska vodovodov a kanalizácií, tel. č. 0911 976 607
Juraj Moravčík – majster kanalizácie, tel. č. 0911 516 408

Ing. Jozef Gajdoš
generálny riaditeľ

