Postup pri budovaní kanalizačnej prípojky
Obstarávateľ (môže ním byť len vlastník nehnuteľnosti, výnimočne aj iná osoba poverená
vlastníkom nehnuteľnosti, výnimočne môže byť obstarávateľom aj iná fyzická alebo právnická osoba ,
ktorá má overené poverenie alebo mandátnu zmluvu oprávňujúcu zastupovať vlastníka nehnuteľnosti)
postupuje pri budovaní kanalizačnej prípojky nasledovne:
1.) Obci Huncovce, ako prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie predloží vyplnenú
Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu kanalizačnej prípojky - s povinnými prílohami podľa
podmienok a rozsahu konkrétnej prípojky,
tlačivo na: https://www.huncovce.sk/samosprava/tlaciva-obce/
2.) Uzatvorí s Obcou Huncovce
Zmluvu o odvedení odpadových vôd alebo Zmluvu o určení platcu faktúr za stočné
(a to v prípadoch, ak platcom faktúr nebude majiteľ nehnuteľnosti).
3.) Obci Huncovce, ako príslušnému stavebnému úradu predloží vyplnené tlačivo
Ohlásenie drobnej stavby
podľa § 57 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
ktorý podľa § 139b ods.8 za drobné stavby považuje aj:
c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a
pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej
stavby.
Ohlásenie drobnej stavby musí obsahovať:
(vyhl. MŽP SR č. 43/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
ktorá upravuje okrem iného aj podrobností týkajúce sa ohlásenia drobnej stavby)
 meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 účel rozsah a miesto stavby,
 druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,
 ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude
zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,
 ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľností, vyjadrenie vlastníka tejto
nehnuteľností.
Okrem toho je k ohláseniu drobnej stavby potrebné pripojiť:



doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (list vlastníctva cez
katasterportál alebo nájomná zmluva)
projektovú dokumentáciu kanalizačnej prípojky v dvoch vyhotoveniach, ktorú tvorí:
•
•
•
•
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rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy, ak je to pri konkrétnej stavbe kanalizačnej prípojky relevantné.
tlačivo na: https://www.huncovce.sk/samosprava/tlaciva-obce/

4.) Obci Huncovce, ako špeciálnemu stavebnému úradu a príslušnému cestnému správnemu orgánu
predloží vyplnené tlačivo
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty,
vrátane povinných príloh, podľa § 3 a § 8 zák. č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov (cestný zákon), zák. č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných
komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) a § 11 vyhl.č. 35/1984 Zb. , ktorou sa vykonáva
zákon o pozemných komunikáciách
tlačivo na: https://www.huncovce.sk/samosprava/tlaciva-obce/

