
                             
            

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky 
                                                                                                                                           
  Oddiel I  -  Základné údaje (vypĺňa vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ)      
  Žiadateľ(meno, priezvisko/obchodné meno, zastúpený) :  ................................................................ 
       
  .......................................................................................................................................................... 
  
  Adresa : ..................................................................................................... Tel. kontakt: ................. 
          
  IČO: ....................... IČ DPH: ..........................  DIČ/ dátum narodenia : .......................................... 
     
  Zapísaný v obchodnom (resp. živnostenskom) registri : ...................................................................      
    
  žiada o zriadenie  kanalizačnej prípojky pre nehnuteľnosť v obci : ...................................................  
 
  PSČ: .................  ulica: .............................  č. súpisné : .................. č. parcely : .............................. 

 
a jej napojenie na kanalizačnú  sieť .       

   
  Požadovaná dĺžka kanalizačnej prípojky ...............  bm , profil prípojky ...............  mm 
   
 
 
 
   V ................................... dňa ....................                       ............................................................  
                                               podpis žiadateľa 

   
    
   
  Oddiel II - Vyjadrenie  Mesta - Obce  (zabezpečuje žiadateľ) 
 
 

Mesto - Obec  ………………………………… súhlasí – nesúhlasí* s vybudovaním kanalizačnej  prípojky – drobnej   
stavby v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (uviesť, od ktorých organizácii je potrebné ešte vyžiadať vyjadrenie) : 
 
 

a 
 

   súhlasí – nesúhlasí* s užívaním a zabratím verejného priestranstva rozkopaním vozovky 
 
 
                                                                                                           
    * Nehodiace sa škrtnite                                                                          ........................................... 
                                                                                                                             podpis a pečiatka   
  
 

            Oddiel  III -  Rozhodnutie OVS, a.s.  o zriadení kanalizačnej prípojky     (vyplňuje OVS,a.s.) 
 

  Po preskúmaní žiadosti o zriadenie kanalizačnej  prípojky  súhlasíme – nesúhlasíme*  s pripojením  
nehnuteľnosti na verejnú kanalizačnú  sieť . 

       
     Žiadosť sa zamieta z týchto dôvodov : ..................................................................................................   
     stanovuje sa : profil prípojky ............. mm, vzdialenosť kanalizačnej šachty od nehnuteľnosti ............... bm,   
     a tieto ďalšie podmienky :  
 

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

...................................................................................................................................................... 
     Montážne práce na prípojke budú vykonané pracovníkmi OVS, a.s D. Kubín , strediska  kanalizácií 
  
     obvod Dolný Kubín..................................      v mesiaci ....................................  

                                                                                                                                    
      Ved.TP  :  ............................................      dňa ............................................ 
 
   

Číslo zákazky: 
 



Oddiel  IV  -  Prehlásenie     (vyplňuje vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ) 

 
PREHLÁSENIE 

 
 

Podpísaný/á …………………………………………………………………………..............................................................   
(meno a priezvisko – obchodné meno) 

     
 

prehlasujem, že budem obstarávateľom (investorom) kanalizačnej prípojky a preto zabezpečím splnenie 
všetkých povinností, ktoré pre investora stavby vyplývajú zo stavebného zákona, ale i z ďalších platných 
zákonov, smerníc a noriem. V prípade nepripojenia nehnuteľnosti na ver. kanalizáciu najneskôr do termínu 
užívania alebo kolaudácie stavby som si vedomý/á porušenia § 23 Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení Zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení neskorších predpisov 

    

 
Predovšetkým zabezpečím:       
 

   
1. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie s OVS, a.s. Dolný Kubín a s ďalšími zainteresovanými organizáciami  

(najmä so správcami inžinierskych sietí – elektrických a telekomunikačných vedení, plynovodov, verejného 
osvetlenia a pod.) a splnenie ich pripomienok      

2. Písomné ohlásenie stavby stavebnému úradu, resp. požiadanie o vydanie stavebného povolenia   
3. Vydanie písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky proti uskutočneniu stavby, resp.     

vydanie  stavebného povolenia       
4. Rozkopávkové povolenie        
5. Vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami pred začatím prác   
6. Vykonanie všetkých prác súvisiacich s vybudovaním prípojky na svoje náklady (najmä búracie práce vozoviek, 

chodníkov a iných spevnených plôch, výkop a paženie ryhy, čerpanie vody z ryhy, urovnanie dna ryhy,  
zriadenie lôžka pod potrubie, vybudovanie kanalizačnej šachty (až na zriadenie odbočnej šachty alebo   
odbočenia z verejnej kanalizácie),  resp.  kanalizačných šácht, obsyp potrubia,  zásyp ryhy  so  zhutnením, 
znovuzriadenie podkladných a krycích vrstiev vozoviek,  chodníkov a iných spevnených plôch, terénne úpravy 
- uvedenie terénu do pôvodného stavu, pričom  montáž  potrubia prípojky s jeho napojením na verejnú   
kanalizačnú sieť vykoná za úhradu OVS, a.s. Dolný Kubín, ktorému faktúru uhradím. V prípade 
existujúceho odbočenia realizovaného počas výstavby ver. kanalizácie prizvať pri napojení kanalizačnej 
prípojky na odbočenie pracovníka OVS, a.s. podľa miesta príslušného obvodu  

7. Dodržanie projektu a pripomienok zainteresovaných organizácií, dodržanie bezpečnostných opatrení počas   
realizácie prác (najmä ohradenie, paženie, osvetlenie a označenie výkopu, dopravné značenie)  

8. Vydanie kolaudačného rozhodnutia (užívacieho povolenia) - ak bolo vydané stavebné povolenie  
9. Odstránenie všetkých vád, ktoré sa na vybudovanom diele vyskytnú v zákonom určenej záručnej dobe,   

mimo  prác realizovaných OVS, a.s. Dolný Kubín      
      

    
Beriem na vedomie, že do verejnej kanalizácie sa môžu vypúšťať iba splaškové vody a vody z povrchového 

odtoku, mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce príslušnému prevádzkovému poriadku verejnej 
kanalizácie. Ostatné vody (napr. drenážne a iné spodné vody, povrchové vody ) a škodlivé látky  (oleje, obsah 
žúmp, a p.) sa vypúšťať nesmú. 

 
 
 
          

 
        

 
V  …………………………….....  dňa  …………………………                       ……………………………………………….............. 

                     podpis  
                                                                                                                             

 

 
 
 
 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

                                                                                                                                                                                                                      
                          
  

                          
PPrriihhlláášškkaa  ––  ssppllaašškkoovvéé  ooddppaaddoovvéé  vvooddyy 

nnaa  ooddvvááddzzaanniiaa  ssppllaašškkoovveejj  ooddppaaddoovveejj  vvooddyy,,  kkttoorráá    jjee  ppooddkkllaaddoomm  pre uzatvorenie zmluvy oo  ooddvvááddzzaanníí  
ooddppaaddoovveejj  vvooddyy  vveerreejjnnoouu  kkaannaalliizzáácciioouu  ((VVKK)) 

     

Producent (odberateľ):....................................................................................................................... 

   (meno, priezvisko - obchodné meno, splnomocnený) 

   Sídlo - ulica: .............................................. číslo  súpisné: ............... číslo orientačné: ....................... 

   (adresa trvalého bydliska)       

   Obec : ............................................    PSČ: ......................... číslo tel. kontaktu: ................................. 

   (dátum narodenia): ..........................................   

   IČO: ................................... IČ DPH:  ...........................  DIČ: ...........................................              

   Zápis v obchodnom ( živnostenskom) registri: ..........................................................................................  

   Bankové spojenie IBAN: ........................................................................................................................ 

   Poštová adresa zasielania faktúr:  ..................................................................................................... 

   E-mailová adresa zasielania faktúr:  .................................................................................................. 

   Prihlasujem:  - odvádzanie odpadovej vody z nehnuteľnosti v obci: ................................................... 

   ulica:  ............................. č.s. :...............C-KN parcela: .............................................. LV: ................. 
 

pre  účely:  a) domácnosti      b) ostatní odberatelia       c) kombinované (a+b) 
  

        OM stočné č.: ........................ od:.............................          

        umiestnenie meradla KP (VP):    ..............................     stav meradla VP: ................................ 

        miesto (ulica)napojenia  KP: ............................... 

        termín predpokladaného napojenia na VK:  súčasne s napojením  na VV          

                                                                                napojenie na kanalizáciu od: ....................   * 

                                                                      najneskôr do termínu začiatku užívania stavby alebo jej kolaudácie 
 

Nehnuteľnosť má - nemá vlastný zdroj *.   Na vodovodnej prípojke je – nie je  osadené meradlo *.     
Na vlastnom zdroji vody je – nie je  osadené meranie *.     
Pre meranie množstva odvádzanej odpadovej vody: 
1) * súhlasím s ponechaním meradla na vodovodnej prípojke verejného vodovodu, 
2)   * súhlasím s určením množstva odvedenej odpadovej vody poľa smerných čísel spotreby vody poľa prílohy č.1 Vyhlášky č. 397/2003 Z.z. 

MŽP SR o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množ. vypúšťaných  
  odpad. vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov 
 (jedná sa o producenta – odberateľa, ktorý nemá osadené meradlo, alebo meradlo nevyhovuje zákonným požiadavkám), 

       3) *vybudujem na vlastné náklady vodomernú šachtu na vlastný zdroj vody podľa požiadaviek prevádzkovateľa VV a VK(dodávateľa)                     
a zabezpečím osadenie určeného meradla, ktoré bude vyhovovať zák. požiadavkám Zákona č.157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene 
a dopl. niektorých zákonov,  Vyhláška č.161/2019 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o 
meradlách a metrologickej kontrole  *nehodiace sa škrtnite 

- je zakázané odvádzať/ vypustiť do verejnej kanalizácie vody z povrchového odtoku (zrážky), drenážne vody, odpadové vody z hospodárskych budov 
(močovka) a predčistené OV cez vlastné žumpy a domové ČOV 

- je zakázané prepojenie vlastného zdroja s vodovodnou prípojkou verejného vodovodu v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a  
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení Zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

- je možná dodávka vody pre nehnuteľnosť len z jedného zdroja ak nie sú vykonané stavebno – technické úpravy rozvodov vody schválené prevádzkovateľom 
VV a VK (dodávateľom) 

- v prípade ak producent (odberateľ) vykoná zmeny v podmienkach dodávky vody a odvádzanie odpadovej vody a neoznámi ich dodávateľovi minimálne do 30 
dní pred ich realizáciou vystavuje sa zmluvným pokutám 

Producent (odberateľ) potvrdzuje, že mu OVS, a.s. poskytla všetky potrebné informácie v zmysle Článok 13 a nasl. Nariadenia EÚ č.2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). Aktuálne „Informácie o spracúvaní 
osobných údajov“ sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti OVS, a.s., www.ovs.sk a v tlačenej podobe v zákazníckom centre. 

 
    V .................................................    dňa ......................................        ............................................................. 
                                                                                                                                              podpis                                                                                             

Do informačného systému - karta odberov-   zaevidoval dňa .................... meno............................... podpis....................  

                                           - odberatelia-     zaevidoval dňa ...................... meno............................... podpis................... 

Číslo odberu  
stočné (S): ....................... 
voda z povrch.odtoku (VPO): ........... 
 

Prevzal dňa :  
 
Podpis: 

 
Reg.:odd:Sa, vl.č: 10544/L, Okresný súd Žilina   IČO:  36 672254 
 



 
 

Oddiel  V  -  Zriadenie kanalizačnej  prípojky         ( OVS,a.s. Dolný Kubín ) 
 

Verejná kanalizácia v mieste zriadenia kanalizačnej prípojky : 
materiál ..................................... ,    profil ............. mm  ,  hĺbka uloženia ..................  m  
 
Kanalizačná prípojka : 
celková dĺžka ......... bm, z toho časť vo verejn. priestranstve(na cudzom pozemku) .......... bm , 
materiál  …............…  profil ….... mm bola na kanalizačné potrubie ( stoku ) pripojená :  

      
      a/ do vstupnej šachty                     d/ pripájacou tvarovkou bočnou 45°  g) sedlovou tvarovkou bočnou 45° 
      b/ odbočnou tvarovkou šikmou 45°  e/ pripájacou tvarovkou bočnou 90°  h) sedlovou tvarovkou bočnou 90° 
      c/ odbočnou tvarovkou kolmou        f/ pripájacou tvarovkou vrchnou 90°  i) sedlovou tvarovkou vrchnou 90° 

                                                      j/ iným spôsobom ......................................................................... 
             

Montáž kanalizačnej prípojky vykonala organizácia :  ........................................................................... , 

montér ............................................................ , dňa  .............................. 

 

         Funkčnú skúšku a prehliadku (vizuálnu – TV kamerou* ) kanalizačnej prípojky pred jej zásypom vykonal  

         dňa: ....................    pracovník OVS,a.s. Dolný Kubín ( meno, podpis) : ................................................. 

a účasti obstarávateľ ( meno ) :............................................................ podpis  :................................. 

 

Kontrolu údajov o odvodnených plochách vykonal dňa ............  meno ......................... podpis ................ 

         Stav meradla ( vodomeru ) ............................   dňa ............  meno ......................... podpis ................ 

                                                                                             podpis obstarávateľ :............................... 

Podklad pre GIS vyhotovil :  meno .........................................                                    podpis ................  

Podklad pre GIS prevzal dňa: ................................ meno ........................................ podpis ................ 

 
 

 
 

Oddiel  VI  -   Zaradenie - zaevidovanie kanalizačnej  prípojky        (OVS,a.s. Dolný Kubín ) 
 

         Verejná časť kanalizačnej prípojky – prípojkový kus  v  hodnote  ......................  €     bola : 
 
• zaradená do HIM v mesiaci  .......................   
   
              

         Zaradil - meno : .................................                             podpis ......................................... 
 
• zaevidovaná  v  evidencii kanalizačných prípojok  dňa ...................... 
                                                                     

 
         Zaradil - meno : ..................................                            podpis ......................................... 

 
 

Oddiel  VII  -   Evidencia odberu  - vypúšťanej odpadovej vody     (OVS,a.s. Dolný Kubín ) 
 
                                                                                      

          Číslo odberu                                                 Evidenčné číslo odberu 
 

          Stočné : - jednotná sadzba – symbol                                 cena ................... Sk/m3 
 
              - delená    sadzba – symbol                                 cena ................... Sk/m3 ..................% 
 
                                                                                       cena ................... Sk/m3 ..................%   
 

           Dátum začatia odvádzania :  - splaškových odpadových vôd   .....................................  
 
                                            - vôd z povrchového odtoku .......................................... 
 

           Do evidencie odberov zaviedol dňa :  .................. meno ................................. podpis ..................... 
 

           Do evidencie fakturácie zaviedol dňa : ................  meno ................................. podpis .................... 

 

 



 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                  
                          
  

                          
PPrriihhlláášškkaa  ––  kkoommuunnáállnnee  ooddppaaddoovvéé  vvooddyy  

((ssppllaašškkoovvéé  ++  ddaažžďďoovvéé)) 
nnaa  ooddvvááddzzaanniiaa  kkoommuunnáállnneejj  ooddppaaddoovveejj  vvooddyy,,  kkttoorráá    jjee  ppooddkkllaaddoomm  pre uzatvorenie zmluvy oo  ooddvvááddzzaanníí  

ooddppaaddoovveejj  vvooddyy  vveerreejjnnoouu  kkaannaalliizzáácciioouu  ((VVKK))  

Producent (odberateľ):....................................................................................................................... 

   (meno, priezvisko - obchodné meno, splnomocnený) 

   Sídlo - ulica: .............................................. číslo  súpisné: ............... číslo orientačné: ....................... 

   (adresa trvalého bydliska)       

   Obec : ............................................    PSČ: ......................... číslo tel. kontaktu: ................................. 

   (dátum narodenia ): ..........................................   

   IČO: ................................... IČ DPH:  ...........................  DIČ: ...........................................              

   Zápis v obchodnom ( živnostenskom) registri: ..........................................................................................  

   Bankové spojenie IBAN: ........................................................................................................................ 

   Poštová adresa zasielania faktúr:  ..................................................................................................... 

   E-mailová adresa zasielania faktúr:  .................................................................................................. 

   Prihlasujem:  - odvádzanie odpadovej vody z nehnuteľnosti v obci: ................................................... 

   ulica:  ............................. č.domu :...............č.parcely: ..................č.LV: ................. 
 

pre  účely:  a) domácnosti      b) ostatní odberatelia       c) kombinované (a+b) 
  

        OM stočné č.: ........................ od:.............................         

        umiestnenie meradla KP (VP):    ..............................     stav meradla VP: ................................ 

        miesto (ulica)napojenia  KP: ............................... 

        termín predpokladaného napojenia na VK:  súčasne s napojením  na VV          

                                                                               napojenie na kanalizáciu od: ...................................    

                                                                    *najneskôr do termínu začiatku užívania stavby alebo jej kolaudácie 
Nehnuteľnosť má - nemá vlastný zdroj *.   Na vodovodnej prípojke je – nie je  osadené meradlo *.     
Na vlastnom zdroji vody je – nie je  osadené meranie *.     
Odpadová voda z povrchového odtoku z nehnuteľnosti (VPO) je – nie je napojená na verejnú kanalizáciu* . 

     Plochy pre stanovenie množstva vôd povrchového odtoku odvedeného do kanalizácie 
 

Druh povrchu  (kategória) 
Plocha S [ 
m2,S [ m2 ] 

Súčiniteľ 
odtoku ψ  

Redukovaná plocha 
Sr= S.ψ [ m2 ] 

1 2 3 4 
A zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy 

(strechy, betónové asfaltové povrchy apod.) súčiniteľ odtoku  
0,9 

 0,9  
 

B čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyšpárované 
pieskom, štrkom apod.) súčiniteľ odtoku 0,4 

 0,4  
 

C dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou  
(trávniky, záhrady a pod.) súčiniteľ odtoku 0,1 

 0,05  
 

Súčet redukovaných plôch  Sr v [ m2 ] 

Poznámka                                                                                                                                                                                
     
       Pre meranie množstva odvádzanej odpadovej vo dy: 

1) * súhlasím s ponechaním meradla na vodovodnej prípojke verejného vodovodu, 
2) * súhlasím s určením množstva odvedenej odpadovej vody poľa smerných čísel spotreby vody poľa prílohy č.1 Vyhl. č. 397/2003 Z.z. 

MŽP SR o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množ. vypúšťaných  
odpad. vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov 
(jedná sa o producenta – odberateľa, ktorý nemá osadené meradlo, alebo meradlo nevyhovuje zákonným požiadavkám), 

3) *vybudujem na vlastné náklady vodomernú šachtu na vlastný zdroj vody podľa požiadaviek prevádzkovateľa VV a VK (dodávateľa)   
a zabezpečím osadenie určeného meradla, ktoré bude vyhovovať zákonným požiadavkám Zákona č.157/2018 Z.z. o metrológii  
 
 
 

Číslo odberu  
stočné (S): ....................... 
voda z povrch. odtoku (VPO): ........... 
 

Prevzal dňa :  
 
Podpis: 

 
Reg.: odd:Sa, vl.č: 10544/L, Okresný súd Žilina   IČO:  36 672254 
 



 
a o zmene a dopl. niektorých zákonov,  Vyhláška č.161/2019 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky o meradlách a metrologickej kontrole  *nehodiace sa škrtnite 

 
- je zakázané odvádzať/ vypustiť do verejnej kanalizácie vody z povrchového odtoku (zrážky), drenážne vody, odpadové vody 

z hospodárskych budov (močovka) a predčistené OV cez vlastné žumpy a domové ČOV 
- je zakázané prepojenie vlastného zdroja s vodovodnou prípojkou verejného vodovodu v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení Zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
- je možná dodávka vody pre nehnuteľnosť len z jedného zdroja ak nie sú vykonané stavebno – technické úpravy rozvodov vody schválené 

prevádzkovateľom VV a VK (dodávateľom) 
- v prípade ak producent (odberateľ) vykoná zmeny v podmienkach dodávky vody a odvádzanie odpadovej vody a neoznámi ich dodávateľovi 

minimálne do 30 dní pred ich realizáciou vystavuje sa zmluvným pokutám 
  

Producent (odberateľ) potvrdzuje, že mu OVS, a.s. poskytla všetky potrebné informácie v zmysle. Článok 13 a nasl. Nariadenia EÚ č.2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) Aktuálne „Informácie o 
spracúvaní osobných údajov“ sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti OVS, a.s., www.ovs.sk a v tlačenej podobe v zákazníckom centre. 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

        
 
    V .................................................    dňa ......................................          ................................................................. 
                                                                                                                                             podpis 
                                                                                                                                           
 
 
     

Údaje o odvodňovaných plochách overil pracovník OVS, a.s.,dňa  ........................meno........................... podpis................ 

    Do informačného systému - knihy odberov      -   zaevidoval dňa ........................ meno........................... podpis................  

                                          - odberatelia (odbyt)    zaevidoval dňa......................... meno........................... podpis............... 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
  

 

 
K vyplnenej žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky dokladovať! 

 
1. List vlastníctva  - nie starší ako 3 mesiace – stačí fotokópia, resp. výtlačok z www.katasterportal.sk 
2. Geometrický plán, alebo snímka z katastrálnej mapy – kópiu. 
3. Situáciu z projektu stavby (technický výkres-kópiu u novostavieb), alebo situačný náčrt  

           t.j. zakreslenie nehnuteľnosti, hranice pozemku a kanalizačnej prípojky. 
4. Stavebné povolenie – kópiu.  
5. Doklad oprávňujúci na podnikanie – nie starší ako 3 mesiace ( živnostenský list, výpis z obchodného 

registra, zriaďovaciu listinu a pod. ) – kópiu. 
6. Dohodu o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku – v prípade  zriadenia časti  

kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku. 
7. Dohodu o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky – v prípade zriadenia spoločnej kanalizačnej 

prípojky.   
 
 
 

            
       
 
 

Realizácia kanalizačných prípojok pre celú oblasť v pôsobnosti OVS, a.s. bude 
vykonávaná po schválení žiadosti na základe výzvy žiadateľa o zriadenie KP. 

 
      Ing. Ján Rončák – vedúci strediska ČOV a kanalizácií  - tel. č.: 043/2388521, 0905850602 
 
      Vytýčenie kanalizácie, informácie o kanalizácii a vodách z povrchového odtoku: 
 
      Ing. Veronika Gereková – majster ČOV Nižná  – tel.č.: 043/2388523, 0905 850 598 
      Ing. Matúš Revaj  – majster ČOV Námestovo    – tel.č.: 043/2388525, 0905 850 599  
      Ján Sárený   – majster ČOV Dolný Kubín   – tel.č.: 043/2388565, 0905 850 597 
 
 

 
Potvrdenie o prevzatí vyplnenej žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky  
 
  
 
 
 
V Dolnom Kubíne, dňa ........................                         .................................................  
                                                                                           podpis a pečiatka OVS,a.s.  
 
 
 
 

      
                     

 
 

 


