
Prevzatie správy verejnej kanalizácie a ČOV. 

Na základe zmluvy medzi Obcou Družstevná pri Hornáde a Východoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou a.s., Košice (VVS a.s.), došlo od 1.1.2017 k prevzatiu prevádzkovania verejnej 

kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.   

Na základe uvedeného žiadame všetkých vlastníkov nehnuteľností, ktoré sú pripojené na verejnú 

kanalizáciu v obci a majú uzatvorenú Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s obcou o zaevidovanie 

pripojenia a uzatvorenie Zmluvy na vypúšťanie odpadových vôd, resp. dodatku k Zmluve na odber 

vody s VVS a.s.. 

K zaevidovaniu je potrebné: 

1. Osobná návšteva v Zákazníckom centre VVS na ul. Vysokoškolskej č.1 v Košiciach, úradné 

hodiny: Po, Ut, Št: 8.00-16.00 h., Str: 8.00-17.00 h., Pia: 7.00-12.22h,. 

 

Presný dátum a čas návštevy je možné dohodnúť na tel. č. call centra: 055/7952 777 alebo 

055/7984 777. 

 

Alebo vo štvrtok 19.1.2017 v čase 9.00-16.00 h. na Obecnom úrade v Družstevnej pri 

Hornáde, kde bude prítomná pracovníčka Zákazníckeho centra, je potrebné sa nahlásiť na 

Obecnom úrade tel. 055/7207112. 

 

Potrebné je predložiť občiansky preukaz alebo splnomocnenie vlastníka nehnuteľnosti a SIPO 

lístok. 

 

2. Vyplniť formulár - žiadosť o zaevidovanie pripojenia kanalizačnej prípojky (vyplní pracovníčka 

Zákazníckeho centra), doručiť prílohy (ak neboli doručené k pôvodnej žiadosti): 

a. Situácia kanalizačnej prípojky v mierke 1:200 (1:100) so zakreslením pripojeného objektu 

a priľahlých objektov. 

b. Parcelový snímok v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu pripájanej 

nehnuteľnosti. 

c. List vlastníctva - aktuálny ( stačí z Katasterpoprtálu). 

3. V prípade odberu vody z vlastného zdroja, prípadne kombinovaného odberu vody (verejný 

vodovod a vlastný zdroj) potvrdenie tlačiva „Hlásenie pre určenie množstva odoberanej vody 

smernými číslami spotreby“. Stočné bude fakturované paušálne podľa smerných čísel. 

4. Podpísanie Zmluvy na vypúšťanie odpadových vôd, resp. dodatku k Zmluve na odber vody. 

Termín zaevidovania: do 31.3.2017. 

 V prípade, že producent odpadových vôd odoberá vodu z vlastného zdroja, je možné na 

žiadosť (tlačivo VVS, a.s.) osadiť samostatné určené meradlo - vodomer, aj na odber vody 

z vlastného zdroja. Technické podmienky osadenia vodomera záujemcom poskytnú 

pracovníci Zákazníckeho centra. 

 Kanalizácia v obci je vyprojektovaná a vybudovaná len pre splaškové vody, preto do nej nie je 

dovolené zaústiť dažďové vody zo striech a spevnených plôch. 



 Je zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do verejnej kanalizácie z domových čistiarni 

odpadových vôd a zo žúmp. 

 Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy je považované, 

v zmysle Zákona č.442/2002 Z.Z., za neoprávnené a môže byť sankcionované. 

 Zmluva na vypúšťanie odpadových vôd, uzatvorená s obcou, odovzdaním výkonu správy VVS, 

a.s., stráca platnosť. 

 V prípade, že ste Vašu nehnuteľnosť doteraz na verejnú kanalizáciu nepripojili a na Vašej ulici 

je verejná kanalizácia vybudovaná, je vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové 

vody povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, splniť technické podmienky 

pripojenia a uzatvoriť Zmluvu o pripojení so správcom verejnej kanalizácie. Na základe 

uvedeného Vás vyzývame k napojeniu takýchto nehnuteľností na verejnú kanalizáciu 

v termíne do 30.6.2017. 

 

 

 


