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Projekt „Prípojka za 1 EUR“ je určený pre zákazníkov z kategórie DOMÁCNOSTI.
Patríte k domácnostiam, ktoré:
• sa chcú pripojiť na verejný vodovod a využívať pitnú vodu z vodovodu;
• sa chcú pripojiť na verejnú kanalizáciu a pritom chrániť svoje životné prostredie;
• nemajú vodovodnú a kanalizačnú prípojku vybudovanú v zmysle súčasných technických podmienok
VVS, a.s. (napr. Vám chýba vodomerná plastová šachta, vodomerná zostava, revízna kanalizačná šachta;
potrebujete zmenu umiestnenia meradla, rekonštrukciu prípojky a pod.);
• uvítajú rýchle riešenie svojho problému, ktorý nie je možné v súčasnosti vyriešiť, nakoľko ide pre Vás
o finančne náročnú investíciu?

V cene 1 EUR Vám ponúkame tieto služby:
• realizácia vodovodnej prípojky
V tejto službe je zahrnuté nasledovné:
1. Prvá obhliadka miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie.
2. Dodávka a montáž materiálu v tomto členení:
Ø HDPE potrubie DN 25 pre tlakový rozvod vody,
Ø vodomerná zostava,
Ø mechanické tvarovky potrebné pre montáž,
Ø prepojenie na vnútorný vodovod nehnuteľnosti vo vodomernej šachte.
3. Práce súvisiace s prepláchnutím, s odvzdušnením, s tlakovaním – úprava na prevádzkový tlak, s kontrolou spojov potrubia a tvaroviek.
4. Vodomerná plastová šachta s priemerom 1 000 mm.
• realizácia zmeny umiestnenia meradla v zmysle technických podmienok VVS, a.s.
• montáž vodomernej zostavy
•		predaj vodomernej plastovej šachty s priemerom 1000 mm
• rekonštrukcia vodovodnej prípojky, ktorá nie je vybudovaná v súlade s technickými podmienkami VVS, a.s.
Súčasťou vyššie uvedených služieb je poskytnutie diaľkového odpočtu stavu meradla, ktorý umožňuje odčítanie stavu meradla bez potreby vstupu na pozemok, ak sú dodržané prevádzkové a technické podmienky
stanovené VVS, a.s.
• realizácia kanalizačnej prípojky (okrem pripojenia na tlakovú kanalizáciu)
V tejto službe je zahrnuté nasledovné:
1. Prvá obhliadka miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie.
2. Dodávka, montáž materiálu a realizácia prác v tomto členení:
Ø kanalizačné koleno, ak je potrebné;
Ø kanalizačná rúra DN 150 pre montáž a prepojenie na vnútornú kanalizáciu objektu v revíznej kanalizačnej šachte.
3. Kanalizačná revízna šachta a kanalizačný poklop podľa Vami zvoleného typu.
• predaj kanalizačnej revíznej šachty a kanalizačného poklopu podľa Vami zvoleného typu
• rekonštrukcia kanalizačnej prípojky, ktorá nie je vybudovaná v súlade s technickými podmienkami VVS, a.s.
• kontrola technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu týkajúca sa miesta a spôsobu
pripojenia, ak pripojenie realizoval iný dodávateľ ako VVS, a.s.

Doba viazanosti projektu je 5 rokov.
Na náklady VVS, a.s. Vám zrealizujeme:
• dodávku a pripojenie na verejný vodovod navŕtavacím pásom s uzatváracou armatúrou, zemnou súpravou
na ovládanie uzáveru s liatinovým poklopom
• dodávku, montáž a zabezpečenie meradla značkou montážnika (meradlo s integrovaným modulom
na diaľkový odpočet)
• dodávku a pripojenie na verejnú kanalizáciu kanalizačnou odbočkou
• utesnenie kanalizačnej odbočky
• vytvorenie výpisu z katastra nehnuteľnosti a parcelného snímku cez katastrálny portál, ak nás o to požiadate

Čo nie je v cene za 1 EUR?
•
•
•
•

realizácia zemných a výkopových prác
osadenie vodomernej šachty, osadenie revíznej kanalizačnej šachty
dopravné náklady súvisiace s predmetom dodávky
vyhotovenie zjednodušeného situačného náčrtu vodovodnej prípojky

Podmienky, ktoré je potrebné splniť:
• podpísať žiadosť a zmluvu o dielo za 1 EUR a zaplatiť 1 EUR do pokladne na zákazníckom centre;
• splniť technické podmienky pripojenia VVS, a.s.;
• uzatvoriť zmluvu, resp. dodatok k zmluve o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, ak si to predmet projektu vyžaduje;
• odoberať vodu z verejného vodovodu/odvádzať vodu do verejnej kanalizácie v minimálnom odbere/produkcii v zmysle Vášho výberu, ktoré sú nižšie uvedené v Tab. č. 1 a v Tab. č. 2, pričom musí byť dodržané aj
priemerné minimálne denné množstvo odberu/odvádzania vody, ktoré sa vypočítava z minimálneho ročného odberu/produkcie;
• platiť minimálne mesačné platby, ktoré v zmysle platného cenníka VVS, a.s. v peňažnom vyjadrení predstavujú spotrebu pitnej vody/množstvo odvádzanej odpadovej vody v dohodnutej výške v m3 za 1 mesiac.
Minimálny ročný odber prepočítaný z minimálneho denného odberu
možnosť
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Predmet dodávky (projekt „Prípojka za 1 EUR“ - vodovodná)
vodovodná prípojka + vodomerná zostava + vodomerná šachta + služba diaľkového odpočtu
vodomerná šachta + vodomerná zostava + služba diaľkového odpočtu
vodovodná prípojka + vodomerná šachta + služba diaľkového odpočtu
vodomerná šachta + služba diaľkového odpočtu
vodovodná prípojka + vodomerná zostava + služba diaľkového odpočtu
vodomerná zostava + služba diaľkového odpočtu
vodovodná prípojka + služba diaľkového odpočtu

Minimálna ročná produkcia prepočítaná z minimálnej dennej produkcie
možnosť
Predmet dodávky (projekt „Prípojka za 1 EUR” - kanalizačná)
číslo
1.
kanalizačná prípojka
2.
kanalizačná šachta + pochôdzny poklop
3.
kanalizačná prípojka + kanalizačná šachta + pochôdzny poklop

Tab. č. 1
minimálny ročný
odber v m³
109
99
89
79
59
49
39
Tab. č. 2
minimálna ročná
produkcia v m³
20
30
50

V prípade nedodržania zmluvných podmienok minimálneho odberu pitnej vody, resp. odvádzania odpadových vôd sa Vám vyfakturuje zmluvná pokuta vo výške rozdielu medzi skutočne odobratým množstvom pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody a minimálnym zmluvne dohodnutým množstvom.

Spôsob hodnotenia splnenia podmienok projektu:
• Ak ste počas hodnotiaceho obdobia odobrali pitnú vodu v objeme vo výške minimálne zmluvne dohodnutého množstva, zmluvná pokuta sa nebude uplatňovať a zaplatíte len skutočne odobraté množstvo pitnej vody.
Napríklad:
		
		
		

Zmluvne dohodnuté minimálne množstvo je 109 m3.
Skutočne odobraté množstvo je 110 m3.
Zmluvná pokuta sa neuplatňuje, lebo 110 m3 > 109 m3.
Fakturované Vám bude množstvo 110 m3.

• Ak ste počas hodnotiaceho obdobia odobrali menšie množstvo pitnej vody ako bolo zmluvne dohodnuté minimálne množstvo, vo vyúčtovacej faktúre Vám ako zmluvnú pokutu VVS, a.s. vyfakturuje rozdiel
medzi zmluvne dohodnutým množstvom a skutočne odobratým množstvom v cene platnej v dobe nedodržania podmienky minimálneho odberu.
Napríklad: Zmluvne dohodnuté minimálne množstvo je 109 m³.
Skutočne odobraté množstvo je 20 m³.
Zmluvná pokuta bude 109 m³ - 20 m³ = 89 m³.
Fakturované Vám bude skutočne odobraté množstvo 20 m³ + zmluvná pokuta 89 m³ = 109 m³.
• Zmluvne dohodnuté minimálne množstvo a skutočne odobraté množstvo sa počas dohodnutého obdobia
nekumuluje a dodržanie podmienky sa posudzuje samostatne za každé fakturačné obdobie jednotlivo pre
vodné a stočné.
• Hodnotiace obdobie je obdobie medzi dvoma odpočtami (meraný odber), alebo obdobie od poslednej
fakturácie do plánovaného termínu ďalšej fakturácie (paušálny odber).
Hodnotiace obdobie sa posudzuje samostatne v prípade:
- odstávky odberného miesta,
- vystavenia faktúry na žiadosť zákazníka,
- odhlásenia odberného miesta,
- zmeny typu poskytovanej služby (napr. zmena z paušálneho odberu na meraný, napojenie na kanalizáciu,
			 napojenie na vodovod).
Ak ste sa rozhodli využiť projekt „Prípojka za 1 EUR“, stačí, ak navštívite ktorékoľvek zákaznícke
centrum VVS, a.s. Ďalšie podrobnejšie informácie Vám ochotne poskytneme aj telefonicky prostredníctvom call centra VVS, a.s.
Uvedené podmienky projektu sú platné od 7.7.2017.
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