Poštovani,

OBAVIJEST O OBVEZI PRIKLJUČENJA
NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE

sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine jedinice lokalne samouprave, a nastavno na zakonsku
dužnost o obvezi priključenja (članak 81., članak 83. stavak 1. točka 38., članak 83. stavak 3., članak 84. stavak 1.
točka 15. i članak 84. stavak 3, a u vezi članaka 55. i 56. Zakona o vodnim uslugama, NN, br. 66/2019. – u daljnjem
tekstu: Zakon) u roku od 1 godine od dana objave ove Obavijesti, dužni ste priključiti svoju građevinu, odnosno drugu
nekretninu koja se nalazi na području grada Velike Gorice te općina Pokupsko, Kravarsko i Orle, na već izgrađeni
sustav javne vodoopskrbe.
Člankom 83. stavak 3. Zakona propisana je novčana kazna u rasponu od 2.000,00 do 10.000,00 kn za fizičke osobe
koje ne priključe svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na već izgrađeni sustav javne vodoopskrbe u skladu s
Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine.
Vodni redari ovlašteni su na temelju članka 81. stavka 5. Zakona izvršiti nadzor u svrhu provjere je li ispunjena obveza
priključenja (zatražiti i pregledati isprave, uzimati izjave, prikupljati dokaze fotografiranjem i snimanjem i dr.) te
rješenjem narediti priključenje na već izgrađeni sustav javne vodoopskrbe. Ne omogući li fizička osoba vodnom
redaru provedbu nadzora, propisana je novčana kazna u rasponu od 2.000,00 do 10.000,00 kn prema članku 83.
stavku 3. Zakona.
U slučaju da fizička osoba ne provede priključenje niti nakon što vodni redar rješenjem naloži priključenje, propisana
je novčana kazna za fizičku osobu u rasponu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna, što je propisano člankom 84. stavkom 3.
Zakona.
Radove priključenja izvodi Isporučitelj vodnih usluga VG Vodoopskrba d.o.o., a stvarni trošak radova i cijenu
vodomjera snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje. Kako bi olakšali trošak budućim
korisnicima, VG Vodoopskrba d.o.o. omogućit će obročno plaćanje do 10 mjesečnih obroka bez kamata (navedeno
se ne odnosi na provedbu projekta Aglomeracija Velika Gorica te će o istome budući korisnici biti pravovremeno
obaviješteni).
Za pokretanje postupka priključenja potrebno je osobno podnijeti Zahtjev za priključenje trgovačkom društvu VG
Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 1.kat, soba 101, uz koji je potrebno priložiti:
- kopiju katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci),
- izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od 6 mjeseci),
- akt na osnovu kojeg je dozvoljena gradnja (građevinska dozvola ili uvjerenje katastra da je objekt sagrađen prije
1968. godine, rješenje o izvedenom stanju ili dokaz o predanom Zahtjevu za legalizaciju),
- izlazak na teren radi izrade troškovnika i skice priključka plaća se po podnesenom Zahtjevu na blagajni
trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. (za obiteljsku kuću do 400 m² - 262,95 kn, za objekte veće od 400 m² 396,75 kn).
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj 01/6566-763.
Velika Gorica, 26. studenog 2019.
Ur.broj: V-9984-19
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