Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Napojme sa

www.vodarne.eu

V rámci projektu Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s. pre rodinné domy ponúka:
 Prvú obhliadku miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie,
pričom musí byť zrealizovaná minimálne hrubá stavba rodinného domu
 Dodávku materiálu a montáž vodovodnej prípojky
 Dodávku a osadenie vodomernej šachty
 Dodávku a montáž vodomernej zostavy
 Prepojenie vodovodnej prípojky s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti za podmienky,
že potrubie vnútorného rozvodu vody bude vyvedené cez obvodové murivo, mimo objekt
rodinného domu
 Úhradu dopravných nákladov súvisiacich s realizáciou

Čo očakávame?






Prepojenie vodovodnej prípojky na vnútorný vodovod pri realizácii prípojky
Odber pitnej vody z verejného vodovodu
Súhlas s prevodom vlastníctva vodovodnej prípojky z VVS, a. s. na odberateľa
Realizáciu prípojky podľa harmonogramu VVS, a. s.
Súčinnosť pri realizácii (povolenie vstupu na pozemok, poskytnutie informácií k existujúcim
rozvodom)

Podmienky, ktoré je potrebné splniť:

 Podať si na zákazníckom centre VVS, a. s. žiadosť o realizáciu vodovodnej prípojky v období
stanovenom VVS, a. s. Pri podaní žiadosti je potrebné predložiť:
• aktuálny list vlastníctva (akceptujeme aj z www. katasterportal.sk)
• aktuálnu kópiu parcelného snímku z pozemkovej evidencie (akceptujeme aj
		www.katasterportal.sk)
• čestné vyhlásenie v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom
nehnuteľnosti ku ktorej žiada zrealizovanie vodovodnej prípojky
• zjednodušený situačný náčrt vodovodnej prípojky (nákres v mierke 1:100, alebo 1:200)
		 so zakreslením pripojovaného objektu - rodinného domu, umiestnenia vodomernej šachty,
		 siete verejného vodovodu, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studňa,
		 žumpa, septik)
• splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony
		 súvisiace s pripojením
• doklad totožnosti
 Uzatvoriť zmluvu o dodávke pitnej vody
 Uzatvoriť zmluvu o realizácii vodovodnej prípojky,
 Umožniť realizáciu prípojky a prepojenie na vnútorný vodovod nehnuteľnosti v termíne určenom
VVS, a. s.
 Povoliť vstup na pozemok mechanizmom a pracovníkom našej spoločnosti s tým, že výkopové
práce na pozemku budú zrealizované výlučne za použitia mechanizmov
 VVS, a. s. ako zhotoviteľ vodovodnej prípojky, odstránenie spevnených povrchov ani spätné
povrchové úpravy spevnených povrchov (betónových, asfaltových, dláždených, či iných povrchov)
na pozemku žiadateľa nebude realizovať. Zrealizuje len spätný zásyp vykopanou zeminou.
 Maximálna dĺžka vnútorného vodovodu ktorú VVS, a. s. zrealizuje na vlastné náklady v rámci tohto
projektu je 30 m

Prečo je to výhodné?

 Náklady na realizáciu hradí VVS, a.s.
 Zabezpečíme kompletnú dodávku materiálu
 Garantujeme odbornú realizáciu prác

Prečo sa napojiť na verejný vodovod?
1 liter pitnej vody = 0,0016

€

Pozrite si
reálne náklady...

0,008€
Umytie rúk

Použitá spotreba
3L

0,139€
Pranie v práčke
Použitá spotreba
50L

0,558€
Umytie auta

Použitá spotreba
200L

0,042€
Umytie riadu
v umývačke
Použitá spotreba
15L

0,006€
Pitie každý
deň

Použitá spotreba
2L

1,115€
Zavlažovanie
Použitá spotreba
400L

0,028€
Denne v
kuchyni

Použitá spotreba
10L

0,418€
Kúpeľ vo vani
Použitá spotreba
150L

0,017€
Spláchnutie
toalety

Použitá spotreba
6L

0,167€
Sprchovanie

Použitá spotreba
60L

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m3 výroby a dodávky pitnej vody = 1,3362 € + 20% DPH = 1,6034 €. 1m3 odvedenia a čistenia odpadovej
vody = 0,9870 € + 20% DPH = 1,1844 €.
Spolu vodné a stočné = 2,7878 € / m3.
1 m3 = 2,7878 € (1000 l = 2,7878 €) 1 l = 0,2788 centov (1 l = 0,002788 €)

Prečo sa napojiť na verejný vodovod?
Pretože pitná voda z vodovodných kohútikov je zdravotne bezpečná, čistá, svieža a cenovo najvýhodnejšia.

Záleží mi na mojom zdraví?
Kvalita vody v studniach špeciálne na východnom Slovensku je preukázateľne katastrofálna. Stav
životného prostredia sa vďaka všade prítomnej chémii neustále zhoršuje. Rovnaký osud postihol
aj domové studne, ktoré sú otvoreným systémom vždy ochotným prijať z podzemných vôd všetko
negatívne z okolia. Kvalita vody v studni sa aj pri maximálnej starostlivosti majiteľa a pri častých
analýzach vody (ruku na srdce aké časté sú u Vás) môže dramaticky zmeniť zo dňa na deň.
Stačí len zle utesnená žumpa u suseda. Voda je významným, ak nie rozhodujúcim činiteľom,
pri ochrane nášho zdravia a zdravia našich detí, ktorý netreba podceňovať.

Nebezpečné dusičnany
Čo zo studní pijeme my a naše deti?
Vodárenské spoločnosti každý rok organizujú v rámci Svetového dňa vody bezplatné analýzy vody
v domových studniach. Výsledky na východe Slovenska sú alarmujúce. V roku 2019 bolo odobratých na bezplatnú analýzu 3 333 donesených vzoriek vody, pričom nevyhovujúcich na pitie bolo
cca 36 %! Opäť sa potvrdilo číslo z predchádzajúcich rokov, kedy sa percento nevyhovujúcich
vzoriek pohybovalo na úrovni 25 až 37%.
A ešte jeden zaujímavý údaj. Minulý rok až 109 vzoriek malo zistené 5 až 10-násobné prekročenie
povoleného limitu dusičnanov v rozmedzí od 250 do 500 mg na liter vody (limit je 50 mg/l)! Najhoršia situácia je opäť v okresoch Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou a Košice.
Jednoduché a lacné riešenie pre zdravie – voda z vodovodu.

Percento zdravotne nevyhovujúcich vzoriek
v ukazovateli dusičnany za rok 2019
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Čistá voda - nápoj z vodovodu
Je zdravá, obsahuje prirodzené vyvážené látky. Podlieha prísnej kontrole. Ročne kontrolné
orgány hygieny i každá vodárenská spoločnosť odoberie niekoľko tisíc vzoriek, realizuje
desaťtisíce analýz a sleduje sa asi 100 ukazovateľov.

Odborníci ju odporúčajú ako najvhodnejší
pitný režim
Voda má pre nás nesmierny význam, pretože sa podieľa na metabolických procesoch
v organizme, podporuje správnu funkciu jednotlivých systémov ako je tráviaci, vylučovací,
obehový a iné. Vodu z vodovodu možno piť neobmedzene. Na rozdiel od minerálnych vôd,
ktoré majú vysoký obsah niektorých minerálnych a stopových látok a ich časté užívanie
môže jednostranne zaťažovať ľudský organizmus, čo môže spôsobiť aj vážne zdravotné
problémy. Ku kvalitným nápojom vhodným na každodennú konzumáciu rovnako nepatria
ani chuťovo lukratívne, ale sladené a prifarbované nealko nápoje.

Voda z vodovodu detoxikuje organizmus
Používaniu éčiek čiže prídavných látok, vrátane syntetických farbív sa v dnešnom modernom svete celkom nevyhneme. Preto platí zlaté pravidlo: znížiť ich prívod na rozumné
minimum, teda načo napríklad piť prifarbované a prichucované nealko nápoje, keď máme
čistú pitnú vodu z vodovodu? Čistá pitná voda je bezfarebná.
A navyše, čistá pitná voda zrieďuje koncentráciu farbív
a ďalších prídavných látok, ktorých v tele už aj tak
máme dosť.

Šetrná k životnému
prostrediu a k našej
peňaženke
Je faktom, že voda z vodovodu je oveľa šetrnejšia k životnému prostrediu než balené
vody. Neostáva po nej plastový odpad ako
smutný odkaz ďalším generáciám. Rovnako milostivo sa správa k našej peňaženke, je aj stonásobne lacnejšia
než balené vody.
Navyše si ju nemusíte nosiť
domov, čaká tam už na Vás!

Zákaznícke centrá

Tel. č.
Call centrum

Adresa:

Bardejov

054/7864 777

Duklianska 3, 085 64 Bardejov

Humenné

057/7870 777

Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné

Snina

057/7870 777

Hviezdoslavova 2, 069 01 Snina

Košice

055/7952 777
055/7984 777

Vysokoškolská 1, 042 48 Košice

Michalovce

056/6810 777

P. O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce

Prešov

051/7572 777

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

Rožňava

058/4824 777

Štítnická 19, 048 01 Rožňava

Revúca

058/4824 777

Reussova 718/5, 050 01 Revúca

Svidník

054/7865 777

Stropkovská 643/79, 089 01 Svidník

Trebišov

056/6712 777

Komenského 1872, 075 01 Trebišov

Vranov nad Topľou

057/4871 777

Mlynská 1348, 093 19 Vranov nad Topľou

Kontaktná e-mailová adresa: zakaznik@vodarne.eu

OTVÁRACIE HODINY ZÁKAZNÍCKYCH CENTIER
Zákaznícke centrá
Košice

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

8:00 - 17:00

8:00 - 16:00

8:00 - 12:00
12:30 - 16:00

8:00 - 12:00
12:30 - 16:00

8:00 - 12:00
12:30 - 17:00

8:00 - 12:00
12:30 - 16:00

8:00 - 12:00
12:30 - 15:00

8:00 - 12:00
12:30 - 15:00

8:00 - 12:00
12:30 - 15:00

8:00 - 12:00
12:30 - 15:00

Piatok

Bardejov
Humenné
Michalovce
Prešov
Rožňava

7:00 - 12:00

Svidník
Trebišov
Vranov nad Topľou
Revúca
Snina

7:00 - 12:00
12:30 - 15:00

Dátum vydania: 10.06.2019

