
Marianka 30.05.2011 
 
 

Vážení občania, 
neodkladne sa blíži termín rokovania s dodávateľom kanalizácie, ktorá bude 
budovaná na uliciach: 
 
Potočnej, Podhájskej, Karpatskej, Krátkej, Námestia 4. apríla, Borinskej, 
Družstevnej, Kamennej, Športovej, Školskej. 
 
Je nevyhnutné, aby súčasne s hlavnou kanalizačnou stokou boli vybudované aj 
kanalizačné prípojky k jednotlivým domom v časti nachádzajúcej sa pod 
komunikáciou. Náklady na kanalizačné prípojky znášajú vlastníci jednotlivých 
domov. 
 
Obec Marianka vyzýva dotknutých vlastníkov nehnuteľností aby si podaním 
prihlášky /formulár prihlášky v prílohe/ v lehote do 30.06.2011 prihlásili 
k objednávke na budúcu výstavbu kanalizačnej prípojky k ich domu tak, aby táto 
mohla byť vybudovaná súčasne s výstavbou hlavnej kanalizačnej vetvy. 
Súčasťou riadne vyplnenej prihlášky je úhrada poplatku  vo výške 350,-Eur za 
vybudovanie Vašej kanalizačnej prípojky pod miestnou komunikáciou. 
 
Upozorňujeme Vás, že dodatočné budovanie kanalizačných prípojok a dodatočné 
rozkopanie komunikácií bude pre každého, kto nevyužije túto príležitosť 
niekoľkonásobne drahšie. 
 
 
 
JUDr. Radovan Jurika 
starosta  
 
 
Prihláška v prílohe. 
 



 
Žiadateľ /meno, priezvisko – názov organizácie/: …............................................................... 
 
Trvalý pobyt /sídlo organizácie/: ….......................................................................................... 
 
Tel. kontakt: ….......................................................................................................................... 
 
 
                                                                                                   Obec Marianka 
                                                                                                   Školská 32 
                                                                                                   900 33 Marianka 
 
                  V...................... dňa: …..................... 
 
Vec: Žiadosť o vybudovanie kanalizačnej prípojky 
 
 
     Týmto podávam záväznú žiadosť o zabezpečenie výstavby kanalizačnej 
prípojky k domu súpisné číslo: ................, orientačné číslo: .................. na parcele 
číslo: …....................... v k.ú. Marianka (list vlastníctva číslo:. .…..................) a to 
za odplatu vo výške 350,- EUR. Kópiu dokladu o úhrade odplaty na osobitný 
účet Obce Marianka číslo účtu: 20266180/6500 Poštová banka, alebo kópiu o 
úhrade do pokladnice Obce Marianka v prílohe prikladám. Pri platbe na účet 
obce treba uvádzať ako variabilný symbol súpisné číslo rodinného domu a do 
poznámky uviesť meno a priezvisko pre lepšiu identifikáciu platby. Žiadosť o 
vybudovanie kanalizačnej prípojky spolu  s dokladom o úhrade treba 
doručiť na obecný úrad v lehote do 30.6.2011. Peniaze budú zložené do 
úschovy na osobitnom účte obce. 
     Odplata zahŕňa náklady na pripojenie prípojky k budovanej kanalizačnej stoke vo 
vlastníctve Obce Marianka a jej vyvedenie spod cestného telesa na hranicu pozemku 
žiadateľa s verejnou komunikáciou, náklady na výkopové práce a náklady na 
uvedenie rozkopávky do pôvodného stavu vrátane asfaltového povrchu,  náklady na 
administratívne a správne poplatky spojené s vydaním rozkopávkového povolenia. 
 
     V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu nebude kanalizačná prípojka v uvedenom 
rozsahu zhotovená do 2 rokov od podania tejto žiadosti, žiadam aby obec poskytnutú 
peňažnú sumu na základe výzvy bezodkladne vrátila žiadateľovi. 
 
 
Poznámka: Kanalizačné prípojky je treba budovať hromadne, nakoľko podľa 
platného VZN 2/2011 po uskutočnení povrchovej úpravy miestnej komunikácie 
nebude povolená žiadna rozkopávka po dobu 5 rokov. 
 
                                                          ….......................................... 
                                                             vlastnoručný podpis žiadateľa 
 
Potvrdenie obce o úhrade poplatku: 
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