
 

 

Telefón: 033 / 73 201 35    Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s. 

Telefón: 033 / 73 201 36    IBAN: SK60 1111 0000 0012 9827 7006 

Email: info@vshc.sk    BIC: UNCRSKBX 

IČO: 36255556 DIČ: 2020173705 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 
Šafárikova 30  

920 01  Hlohovec 

www.vshc.sk 

ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE NA VEREJNÝ VODOVOD A/ALEBO VEREJNÚ KANALIZÁCIU 

☐ Verejný vodovod  ☐ Verejnú kanalizáciu 

Údaje o žiadateľovi: 

Žiadateľ:  

Adresa/sídlo spoločnosti:  

Telefónne číslo:  E-mail:  

Korešpondenčná adresa:  

Dátum narodenia/IČO:  

Zasielanie faktúr:  ☐ poštou  ☐ e-mailom   

Údaje o nehnuteľnosti: 

Adresa (príp. parc. číslo):  

Počet bytov:  Počet osôb:  

Vlastný vodný zdroj (studňa): ☐ áno   ☐ nie 

Plochy nehnuteľností, z ktorých sa voda z povrchového odtoku odvádza do verejnej kanalizácie: 

 Druh povrchu odvodnenej plochy Súčiniteľ odtoku Výmera odvodnenej plochy (m2) 

A 
Zastavané plochy a málo priepustné plochy 

(strechy, betónové, asfaltové plochy a pod.) 
0,9  

B 
Čiastočne priepustné spevnené plochy 

(dlažby s vyspárovaným pieskom, štrkom a pod.) 
0,4  

C 
Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou 

(trávniky, záhrady a pod.) 
0,05  

Podmienky pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a/alebo kanalizáciu: 

• Zemné práce vykonáva objednávateľ (svojpomocne, dodávateľsky). 

• Objednávateľ sa zaväzuje vybudovať vodomernú šachtu 0,5 m za hranicou pozemku podľa priloženej 

dokumentácie (šachta musí mať stúpačky/trvale umiestnený rebrík a poklop). Vstup do šachty nemôže byť 

blokovaný. 

• Objednávateľ sa zaväzuje vybudovať revíznu kanalizačnú šachtu 0,5 m za hranicou pozemku. 

• Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. bezplatne dodajú navŕtavací pás, zemnú súpravu, poklop (platí pre fyzické 

osoby) a vodomer. Služby spojené s montážou vyššie uvedeného materiálu sú spoplatnené v zmysle platného 

cenníka. Ostatný materiál a služby hradí objednávateľ. 

Prehlásenie: 

Objednávateľ prehlasuje, že podmienky pre zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky stanovené prevádzkovateľom berie na 

vedomie a bude sa nimi riadiť. Na základe doručenia oznámenia o splnení podmienok stanovených prevádzkovateľom je 

objednávateľ povinný uzatvoriť zmluvu o dodávke pitnej vody a odkanalizovaní do piatich pracovných dní. Od dňa doručenia 

podpísanej zmluvy o dodávke vody odberateľom bude zabezpečená plynulá dodávka vody do siedmich pracovných dní, ak sa 

zúčastnené strany nedohodnú inak. 

V Hlohovci dňa: ________________________________    ________________________________ 

                       Podpis žiadateľa 

Požadované prílohy: Kópia listu vlastníctva 

hodiace sa označte krížikom  


