
O B E C  R O Ž K O V A N Y 

OBECNÝ  ÚRAD  ROŽKOVANY č. 106, 082 71  ROŽKOVANY 

 

 

Žiadosť o zriadenie vodovodnej /plynovej prípojky* – drobnej stavby 

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 
 

 

 

 

Základné údaje ( vypĺňa vlastník nehnuteľnosti – žiadateľ)                    *nehodiace sa preškrtnite 

 

Žiadateľ (meno a priezvisko): ....................................................................................................................... 

Adresa: ...................................................................................... Tel. kontakt: .............................................. 

žiada o zriadenie ....................................prípojky pre nehnuteľnosť v obci:.............................................. 

PSČ...................... ulica ........................................ č. súpisné ..................... č. parcely.................................. 

a jej napojenie na verejné rozvody inžinierskych sietí. 

Účel, rozsah a miesto drobnej stavby a stavebných úprav s tým súvisiacich: 

........................................................................................................................................................................... 

................................... prípojka nehnuteľnosti/rodinného domu podľa priloženej projektovej dokumentácie. 

 

Stavba bude postavená: svojpomocne – firmou ............................................................................................ 

 

                                                                –inak ................................................................................................. 

 

 

 

Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností 

 

Podpísaný (meno a adresa): 1).......................................................................................................................... 

 

                      2).......................................................................................................................... 

   

         3).......................................................................................................................... 

 

 

 

 

Vlastník nehnuteľnosti      p. č. ...................................(1)    p. č.  .................................  (2) 

   

                                         p. č. ...................................(3)    

        

susediacich s pozemkom stavebníka p. č. .......................... 

 

 

 

 

 



 

p r e h l a s u j e m (e) , 

 

že nemám (e) námietky proti drobnej stavbe, ak budú dodržané tieto podmienky:  

 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

 

V ........................................, dňa ...............................                       ................................................................ 
                     podpis (y) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

V ........................................, dňa ...............................                       ................................................................ 
             meno a podpis žiadateľa 

 

 

 

Prílohy žiadosti: 

1. List vlastníctva (doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku a stavbe,             

na ktorých sa má stavba a stavebné úpravy realizovať). 

2. Kópia katastrálnej mapy z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať 

polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má napojiť na verejné rozvody inžinierskych sietí. 

3. Projekt prípojky so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia prípojok, verejných sietí 

vodovodu, kanalizácie a plynu, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, 

septikov a pod.). 

4. Kladačský plán, pozdĺžny profil prípojky a detail zaústenia. 

5. Vyjadrenie vlastníka a prevádzkovateľa verejných sietí k pripojeniu nehnuteľnosti (bod napojenia 

a podmienky pre odber). 

6. Vyjadrenie (súhlasy) správcov verejných inžinierskych sietí, ktoré môžu byť realizáciou prípojky 

dotknuté. 

7. Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností v prípade, že budú výstavbou dotknuté. 

8. Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi 

9. Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, doložiť prehlásenie kvalifikovanej osoby, že bude 

zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby. 

10. Správny poplatok vo výške 10,- € (fyzická osoba), vo výške 30,- € (právnická osoba) -  doklad 

o zaplatení správneho poplatku. 

 

Poučenie: 
1. Ohlásenú drobnú stavbu a stavebné úpravy môže stavebník uskutočniť len na základe písomného 

oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietok. 

2. Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod podáva žiadateľ  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a. s., ktorá určuje podmienky napojenia. Obci Rožkovany podáva žiadateľ žiadosť o pripojenie 

nehnuteľnosti formou ohlásenia drobnej stavby – zriadenie vodovodnej prípojky. 

3. Žiadosť o pripojenie na verejný plynovod podáva žiadateľ na Slovenský plynárenský priemysel - 

distribúcia, a. s., ktorá určuje podmienky napojenia. Obci Rožkovany podáva žiadateľ žiadosť o pripojenie 

nehnuteľnosti formou ohlásenia drobnej stavby – zriadenie plynovej prípojky. 

4. V prípade potreby súčasne s podaním žiadosti o zriadenie vodovodnej /plynovej prípojky  – drobnej 

stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. podá stavebník žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia.  


