
Oznámenie o spôsobe pripojenia sa na obecný vodovod. 

 

Na základe schváleného projektu a dohody s dodávateľom oznamujem dotknutých obyvateľom 

nasledovne: 

Majitelia pozemkov č. 343/18 – 343/37 

Majitelia týchto pozemkov si pre pripojenie na obecný vodovod musia sami vykopať úsek od hranice 

svojho pozemku a obecnej cesty po vodomernú šachtu.  Je žiaduce aby to bolo vykonané počas terajšej 

výstavby vodovodu. V opačnom prípade bude prípojka ukončená  na hranici Vášho pozemku a obecnej 

cesty s tým, že vodovodné potrubie bude prerušené a v budúcnosti pre pripojenie bude treba znova 

spájať. Nebude v jednom kuse až po vodomernú šachtu. Vzhľadom na komplikácie s elektrickým 

vedením NN a verejného osvetlenia nachádzajúce sa v tomto priestore doporučujem napojenie riešiť 

v tejto dobe. 

 

Majitelia pozemkov č. 343/3 – 343/16 

Majiteľom týchto pozemkov sa podľa projektu končí prípojka na hranici pozemku obce 

a pozemku, ktorý ste vyčlenili na odpredaj obci na cestu, teda v strede budúcej 6m cesty. 

Od tejto hranice ste sa budete napájať na vlastné náklady. Vzhľadom na to , aby sa už viac 

nerozkopávala cesta, je potrebné potiahnuť prípojky minimálne na hranicu vášho pozemku ( 

budúceho plota). Sú možné tieto varianty: 

1. Vykopete si tento úsek ( doporučujem min  4m) vo vlastnej réžii. 

2. Výkop Vám podľa Vašich požiadaviek prevedie spol. budujúca  vodovod – cena je 40€ za 

bežný meter ( vrátane potrubia) 

3. Spoločnosť budujúca vodovod Vám prevedie kompletné pripojenie zahrňujúce výkop pre 

vodovodnú prípojku a vodomernú šachtu a dodanie vodovodného potrubia a vodomernej 

šachty 

Cena za vykopanie jamy a osadenie vodomernej šachty vrátane vodomernej šachty je 400€ + 

40€ za bežný meter vodovodnej prípojky .  

4. V prípade, že  už máte ohradu na svojom pozemku prípojka sa rieši individuálne 

s dodávateľom. 

Prosím všetkých majiteľov aby mi do stredy dali vedieť ako sa rozhodli s prípojkou. 

kontakty pre oznámenie: 

bretejovce@bretejovce.sk 

č.t. 0905 448 317 

Osobne na OÚ alebo majstrovi dodávateľskej spoločnosti. 

Ak by niekto mal záujem o dodanie vodomernej šachty prosím oznámte mi to tak isto do 

stredy. Typ, cenu a náklady na dopravu nájdete na stránke: 

https://www.plastbest.sk/obchod/vodomerna-sachta 
 

mailto:bretejovce@bretejovce.sk
https://www.plastbest.sk/obchod/vodomerna-sachta

