
ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE NEHNUTEĽNOSTI NA VEREJNÝ 
VODOVOD/KANALIZÁCIU SPOLOČNOSTI SLOVNAFT, a.s.

1. Identifikačné údaje žiadateľa:

PO: FO:

Predmet žiadosti (výber označte x)

2. Kontaktné údaje

3. Bankové údaje

Obchodné meno: Meno a priezvisko:

 Pripojenie nového odberného miesta na verejný vodovod
  Pripojenie nového odberného miesta na verejnú kanalizáciu
  Zmena odberateľa na existujúcom odbernom mieste – dodávka pitnej vody
  Zmena odberateľa na existujúcom odbernom mieste – odvádzanie odpadových vôd

Kontaktná osoba: 

Telefónne číslo:

Názov banky: Číslo účtu/IBAN:

E-mail:

Sídlo/Miesto podnikania: Trvalé bydlisko:

Zastúpený (titul, meno, priezvisko, funkcia):  
(Osoba/y oprávnená/é konať za žiadateľa) Dátum narodenia:

IČO:

DIČ: Zápis v OR/ŽR  
alebo inom príslušnom registri:

IČ DPH:

Adresa pre doručovanie  
(vyplňte v prípade, ak sa líši od adresy sídla/miesta podnikania):

Adresa pre doručovanie  
(vyplňte v prípade, ak sa líši od adresy trvalého bydliska):



4. Údaje o pripojovanej nehnuteľnosti na vodovod/kanalizáciu:

5. Charakteristika budúceho odberného miesta:

6. Predpokladaný dátum začatia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody:

7. Predpokladaný dátum ukončenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody:

Ulica:

Druh odberu (obytný dom, rodinný dom, podnikateľský objekt a pod.):

Maximálny odber: 
l/s   

l/s   

m3/deň   

m3/deň   

m3/rok

m3/rok
Maximálne množstvo vypúšťaných vôd: 

Účel odberu/pripojenia (hygienické a sociálne, priemyselné, zdravotnícke, stravovacie účely a pod.):

Číslo súpisné/orientačné:

Obec: Číslo parcely:

Číslo listu vlastníctva: Katastrálne územie:

PSČ:



8. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku:
Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvedených verejnou kanalizáciou sa stanovuje na základe Vyhlášky Ministerstva život-
ného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z. .
Q = S . ψ . Hz
Q – množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,
S – veľkosť príslušnej pôdorysnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie, 
ψ – súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy,
Hz – ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu 
vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie posledných piatich rokov.

Ročné množstvo vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa vypočíta súčinom plochy, z ktorej vody z povr-
chového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie (väčšinou je to zastavaná plocha nehnuteľnosti), súčiniteľa odtoku (ktorý je závislý 
od charakteru povrchu plochy – kategória A, B, C) a ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu (ktorý je závislý od lokality, 
podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu za obdobie predchádzajúcich 5 rokov).

Kategória plochy A – pre zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod. = 
súčiniteľ odtoku 0,9.
Kategória plochy B – pre čiastočne priepustné spevnené plochy: dlažby s vyspárovaným pieskom, štrkom a pod. = súčiniteľ odtoku 0,4. 
Kategória plochy C – pre dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: trávniky, záhrady a pod. = súčiniteľ odtoku 0,05.

Kategória plochy A (m2) x 0,9 + kategória plochy B (m2) x 0,4 + kategória plochy C (m2) x 0,05 = redukovaná plocha (m2). Redukovaná 
plocha (m2) x ročný úhrn zrážok (m/rok) = ročný objem zrážkových vôd (m3/rok). Vo faktúre je vyúčtované také množstvo z celkového 
ročného množstva odvedených vôd, ktoré zodpovedá presne počtu dní uvedenému na faktúre (dátum od – do). Výpočet: ročný 
objem vôd z povrchového odtoku/365 dní = denný objem vôd z povrchového odtoku x počet dní, uvedený na faktúre = fakturovaný 
objem vôd z povrchového odtoku.

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie pre konkrétnu nehnuteľnosť uveďte do tabuľky 
nižšie.

Súčet redukovaných plôch Ʃ Sr v (m2):
Dlhodobý úhrn zrážok HZ v mm . rok-1:  3

Množstvo vôd z povrchového odtoku Ʃ Sr . Hz . 10-3  v (m3 . rok-1):
Poznámka: 4

1 Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje, uvedenej tabuľky, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, 
vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.
2 Do stĺpca sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží Producent.
3 Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej 
kanalizácie.
4 V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, Producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s 
nimi nakladá a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

Druh povrchu 
(kategória)

Plocha 
S (m2) 2

Súčiniteľ odtoku
ψ

Redukovaná plocha 
Sr = S . ψ (m2)

A 0,9 SrA

B 0,4 SrB

C 0,05 SrC



9. Technické podmienky pripojenia:

10. Požadované prílohy k žiadosti:

11. Ochrana osobných údajov

Snímka z katastrálnej mapy:
Zjednodušený situačný náčrt so zakreslením pripojovacieho objektu, umiestnenia vodomernej šachty, trasy prípojky a situovania 
priľahlých objektov vrátane komunikácií.

• List vlastníctva, nájomná zmluva resp. súhlas vlastníka nehnuteľnosti, zmluva o výkone správy
• Výpis z Obchodného registra, Živnostenského registra, prípadne iného príslušného registra
• Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla, osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty – originály 

dokladov nie staršie ako 3 mesiace k nahliadnutiu a fotokópie týchto dokladov (ak boli žiadateľovi vydané) 
• Snímka z katastrálnej mapy
• 1x Projektová dokumentácia
• Plnomocenstvo, v prípade ak žiadosť nepodáva štatutárny zástupca žiadateľa

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. 
Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s. sú zverejnené a aktualizované na webovom sídle spoločnosti SLOVNAFT, a.s. www.slovnaft.sk (odkaz Ochrana osob-
ných údajov, sekcia podľa účelu spracúvania osobných údajov). Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa s týmito informáciami 
oboznámil. 

Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť a správnosť všetkých údajov uvedených v Žiadosti a jej prílohách.

Miesto:                                                                                 

Meno a priezvisko, funkcia: (oprávnenej osoby odberateľa)                                     Podpis:

Dátum:
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