Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel Sa, vložka číslo: 10193/N

Evidenčná pečiatka ZsVS, a.s.

ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE NEHNUTEĽNOSTI
NA VEREJNÝ VODOVOD – KANALIZÁCIU
Číslo žiadosti

Evidenčné číslo OM

Žiadosť o

Adresa odberného miesta
Ulica

Technické číslo OM

FO

Typ prípojky

miesto kde bude zriadená prípojka, alebo namontovaný vodomer

Súpisné číslo

Orientačné číslo

Obec
Žiadateľ o pripojenie
Priezvisko

List vlastníctva č.

Parcelné číslo

Meno

Titul

Dátum narodenia

Telefónne číslo

Adresa trvalého bydliska
Ulica

Súpisné číslo

Orientačné číslo

Obec
Korešpondenčná adresa
Priezvisko

PSČ
zhodná s adresou trvalého bydliska
Meno

Titul

Ulica

Súpisné číslo

Orientačné číslo

Obec
Číslo stavebného povolenia – povolenia drobnej stavby

PSČ
vydané (kým)
dňa
vydané (kým)
dňa
Zemné práce vykoná (vyplní zamestnanec OZ)

Vodovodná sieť (vyplní zamestnanec OZ )
vlastníctve ZsVS, a.s.

Na základe zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v
sieťových odvetviach je vlastníkom vodovodnej/ kanalizačnej prípojky zriadenej po účinnosti tohto zákona (po 1.11.2002) osoba, ktorá zriadila
prípojku na svoje náklady. Vlastník vodovodnej/ kanalizačnej prípojky je povinný v zmysle tohto zákona zabezpečiť opravy a údržbu prípojky na
vlastné náklady.
Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie predzmluvných vzťahov, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa
Článku 6 odseku 1 písmena b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Osobné údaje budú uchovávané najneskôr dovtedy, kým je to bude potrebné na účel, na ktorý sa osobné
údaje spracúvajú.

SÚČASŤOU ŽIADOSTI SÚ PRÍLOHY :
Pre zhotovenie prípojky :
- Žiadosť o uzavretie zmluvy o dodávke vody z verejného
vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou
kanalizáciou – pre fyzické osoby (domácnosti)
- Projektová dokumentácia (odsúhlasená príslušným OZ)
- Povolenie drobnej stavby alebo právoplatné stavebné povolenie
- Vyjadrenie ZsVS, a.s na základe projekt. dokumentácie
- Výpis z listu vlastníctva a katastrálnej mapy (aktuálny)
- u verejných vodovodov, ktorých vlastníkom nie je ZsVS, a.s.,
predloží žiadateľ objednávku vlastníka vodovodu

Pre montáž vodomeru :
- Žiadosť o uzavretie zmluvy o dodávke vody z verejného
vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou
kanalizáciou – pre fyzické osoby (domácnosti)
- Výpis z listu vlastníctva a katastrálnej mapy (aktuálny)
- Vyjadrenie ZsVS, a.s. na základe projektovej
dokumentácie

V

vedúci výrobno-technického úseku OZ
OZ-09-2018

dátum

, dňa

podpis žiadateľa
ZsVS, a.s.
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Situačný náčrtok :

Vyplní príslušný OZ vodovodu / kanalizácie :
Stanovené technické podmienky pripojenia na verejný vodovod / kanalizáciu a umiestnenia meradla sú
splnené/nesplnené*

Dátum :

Podpis vedúceho VPS :

Podmienky pripojenia :

vedúci výrobno-technického úseku OZ
*nehodiace škrtnúť

OZ-09-2018

ZsVS, a.s.
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