
INFORMÁCIE - POKYNY 
K PRIPOJENIU NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU A VEREJNÝ VODOVOD                     

PRE OBCE NOVÁ BYSTRICA, STARÁ BYSTRICA, RADÔSTKA, KLUBINA, 

ZBOROV NAD BYSTRICOU, OŠČADNICA A MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU 

 

I. ČASŤ VEREJNÝ VODOVOD 

Technické podmienky pripojenia nájdete v metodickej príručke SEVAKU, ktorú nájdete:   

1. webovej stránke www.sevak.sk  

2. na obecnom/mestskom úrade  

 

II. ČASŤ VEREJNÁ KANALIZÁCIA 

V rámci výstavby verejnej kanalizácie bola vybudovaná splašková stoková sieť na odvádzanie 

výlučne splaškových odpadových vôd, do ktorej je zakázané vypúšťať zrážkové dažďové  

balastné, priesakové, drenážne vody !  

Technické podmienky pripojenia nájdete v metodickej príručke SEVAKU, ktorú nájdete:   

1. webovej stránke www.sevak.sk  

2. na obecnom/mestskom úrade  

 

 

AKO POSTUPOVAŤ? 

1.KROK 

UŽ ABSOLVOVALO 90% OBYVATEĽOV OBCE ZBOROV 

NAD BYSTRICOU 
Pre zjednodušenie administratívnej záťaže obyvateľov dotknutého územia sa starostovia 

a primátor dohodli s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, spoločnosťou SEVAK a. s. Žilina, 

že určení pracovníci obecných a mestského úradu budú pomáhať jednotlivým budúcim 

užívateľom  kanalizácie a vodovodu s vyplnením žiadostí a príloh potrebných k „Žiadosť 

o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu“, priamo na úrade 

v dotknutej obci resp. meste. Tieto žiadosti budú sumarizovať a následne ich odovzdajú  

na sprostredkovateľské miesto spoločnosti SEVAK, a. s. v Čadci.  

Občania tým budú odbremenení povinnosťou navštíviť kontaktné miesto spoločnosti 

SEVAK a. s. v Čadci, a tam vybavovať potrebné náležitosti žiadosti o zriadenia  

 

2.KROK 

KEDY BUDE REÁLNY TERMÍN PRIPOJENIA NA KANALIZÁCIU?   

Po doručení „Výzvy“ zo spoločnosti SEVAK a.s. Žilina v termíne do 90 dní a uzatvoriť zmluvu 

na odvedenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, čo je v súlade so zmluvou o uzatvorení 

budúcej zmluvy  

Každý vlastník nehnuteľnosti, ktorý dostal od spoločnosti SEVAK výzvu a predložil SEVAK-

u žiadosť si zrealizuje na vlastné náklady prípojku v súlade s Technickými podmienkami 

pripojenia podľa metodickej príručky SEVAK-u a dátum pripojenia oznámi osobne na 

obecnom úrade, resp. mailom spoločnosti SEVAK a.s. na mailovú adresu:  podatelna@sevak.sk 

s uvedením presnej adresy pripojenej nehnuteľnosti a kontaktných údajov.  

 

Bližšie informácie – Spoločnosť SEVAK   

Podmienky a postupy pripojenia, uzatvorenie zmluvy +421 41 707 17 11 p.Mičáková, 

p.Hrtusová   

 

http://www.sevak.sk/
http://www.sevak.sk/
mailto:podatelna@sevak.sk

