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Ostrovany, oznam o kolaudácii vodovodu 
 
 
 Vo Vašej obci bol v súčasnosti dobudovaný a skolaudovaný verejný vodovod, ktorého výstavbu 
zabezpečovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a.s., Košice.  
 Stavba bola realizovaná v rámci súboru stavieb ,,Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí 
rieky Torysa“. Financovanie je viac zdrojové a to z kohézneho fondu, štátnych zdrojov a vlastných 
zdrojov VVS, a.s., Košice. 
 V tomto projekte VVS, a.s., Košice vybudovala hlavné vetvy verejného vodovodu a vodovodné 
prípojky od hlavného potrubia po hranicu pripájanej nehnuteľnosti. 
 
Ďalší postup pre pripojenie na verejný vodovod zo strany vlastníka nehnuteľnosti na ktorej je záujemca 
o odber vody  a VVS mu vybudovala časť prípojky od ulice k oploteniu je nasledovný: 

1. po tomto oznámení o kolaudácii sa každý vlastník nehnuteľnosti ktorý má záujem o odber 
vody dostaví na zákaznícke centrum VVS, a.s., závodu Prešov so sídlom na Levočskej 3 
v Prešove, kde si  

a) uzatvorí zmluvu o dielo – objedná napojenie vodovodu (materiál a montáž potrubia) od 
ukončenia pred plotom do pripravenej vodomernej šachty š x d x v = 90x120x160cm 
(alternatívne valec DN 100 cm výšky 160 cm – možné zakúpiť v akcii u VVS), ktorú si 
každý vybuduje sám, alebo dá vybudovať na svoje náklady maximálne 1,0 m za 
hranicou pozemku  

b) uzatvorí zmluvu na dodávku pitnej vody v zmysle zákona 442/2002 o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách  

 

2. k uzatvoreniu zmlúv podľa predchádzajúceho bodu sú  potrebné tieto doklady:  
• OP,  
• kópia LV pripájanej nehnuteľnosti (nie starší ako 3 mesiace, postačuje z kat. portálu),  
• kópiu katastrálnej mapy a situáciu pozemku s pripájaným domom a zakreslenou trasou 

prípojky a polohou vodomernej šachty               
(pre VVS v tomto súbore stavieb projektovú dokumentáciu prípojky nepotrebujete) 
 

Pracovná doba zákazníckeho centra v novej budove elektrární na Levočskej 3, Prešov: 

800  - 1200     1230 - 1600 hod     –         pondelok, utorok, štvrtok 
800  - 1200     1230 - 1700 hod     –         streda 
700  - 1200                 –         piatok 
 
Telefonické otázky smerujte v prípade potreby na call centrum č.tel.051 / 75 72 777 

Informácie o akciách za 1,- € nájdete aj na internete na stránkach našej spoločnosti: www.vvs-as.sk . 
 
 
V Prešove dňa 26.06.2012 

VVS, a.s., Košice závod Prešov 



TECHNICKÉ PODMIENKY UMIESTNENIA VODOMERNEJ ŠACHTY (VŠ) 
a REVÍZNEJ ŠACHTY (RŠ) 

 
Vzor vodomernej šachty – vybudovať max. 1,0 m za hranicou pozemku (kóty v cm) 
 
 REZ PÔDORYS 

 
Minimálne vnútorné rozmery VŠ: dĺžka: 1,20 m priemer: 1,00 m 

šírka: 0,90 m alebo pre valec: výška: 1,60 m 
výška: 1,60 m 

 
Minimálny priemer RŠ:  0,40 m 
 

− šachta musí byť vodotesná, nesmú cez ňu viesť žiadne iné podzemné vedenia 
− minimálna vzdialenosť šachty od hranice susedného pozemku musí byť 1 m 
− maximálna vzdialenosť od hranice s verejným pozemkom môže byť 1,0 m (ak je 

predzáhradka, šachtu umiestniť do nej) 
− ak namiesto stúpačiek použijete oceľový rebrík, nesmie byť tento snímateľný 
− rozmery šachty nemožno zmenšiť 

 
Umiestnenie VŠ, RŠ: 
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