ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949

ŽIADOSŤ O VYJADRENIE
K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII
ALEBO O POSKYTNUTIE
GRAFICKÝCH PODKLADOV
Evidenčná pečiatka ZsVS, a. s.

Odštepný závod ZsVS, a.s.

Vyberte závod:

Žiadosť pre:
stavebné povolenie
územné rozhodnutie
ohlásenie drobnej stavby
zakreslenie inžinierskych sietí

☐
☐
☐
☐

iné

(požadovanú možnosť označte: ■)

☐

* Povinný údaj
** Povinný údaj pre firmy
*** Povinný údaj pre fyzické osoby

Žiadam o vyjadrenie k projektu stavby:
Názov stavby v súlade s projektovou dokumentáciou:*
Číslo parcely:

Miesto stavby:*

Číslo LV:

Žiadateľ
Meno a priezvisko / Obchodné meno:*
Dátum narodenia ***
Adresa fyzickej osoby / sídlo firmy*
Ulica, číslo:*
PSČ:*

Obec:*
Kontaktná osoba (platí pre právnicku osobu): **
Telefónne číslo žiadateľa:*

E-mail:

Identifikačné údaje firmy (vypĺňajú len právnické osoby)**
IČO:**

Stavebník

IČ DPH/DIČ:**

☐ zhodný so žiadateľom (ak je odlišný prosím vypísať)

Meno a priezvisko / Obchodné meno:*
Ulica, číslo:*
PSČ:*

Obec:*
Identifikačné údaje firmy (vypĺňajú len právnické osoby)**
IČO:**

Spôsob prevzatia vyjadrenia: *

IČ DPH/DIČ:**
osobne
poštou
doporučene

Faktúru za vyjadrenie vystaviť na: *

žiadateľa
stavebníka

☐
☐
☐
☐
☐

Telefonický kontakt pre osobné
prevzatie :

Zaväzujem sa uhradiť cenu za realizáciu prác, ktorá bude účtovaná v súlade so sadzbami uvedenými v platnom cenníku
ZsVS, a.s. Cenník výkonov a služieb je dostupný na internetovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk/informacie/cena-za-nasesluzby/.

Povinné prílohy k žiadosti:

- Kópia výpisu listu vlastníctva (aktuálny LV, postačuje informatívny, resp. výpis z www.katasterportal.sk)
- Kópia katastrálnej mapy s vyznačenou parcelou
- Projektová dokumentácia - v 2 vyhotoveniach alebo 1x PD v papierovej forme + 1x v digitálnej forme
(pri jednoduchých projektoch stačí 1xPD v tlačenej forme)
- V prípade ak žiadateľom je iná osoba ako stavebník doložiť súhlas so spracovaním osobných údajov stavebníka v zmysle zákona č.
18/2018 Z.z.

Pri zaslaní neúplnej žiadosti alebo len časti dokladov bude žiadosť vrátená späť žiadateľovi na doplnenie.
V zmysle §17a §18, ods. 2, pism. i) zákona č. 442/2002 Z.z.
Prevádzkovateľ je povinný vyjadrovať sa za odplatu k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby rodinných domov, sídelných
celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj k zmenám vo výrobnom procese fyzických osôb alebo právnických osôb z hľadiska
požiadaviek na zásobovanie pitnou vodou a na odvádzanie a čistenie odpadových vôd do 30 dní odo dňa vyžiadania.
V zmysle §17 a §18, ods. 2, pism. j) zákona č. 442/2002 Z.z.
Prevádzkovateľ je povinný na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného potrubia verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie do jeho dokumentácie do 15 dní odo dňa vyžiadania alebo smer a výšku vytýčiť v teréne do 7 dní odo
dňa vyžiadania.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon")
Žiadateľ/stavebník je dotknutá osoba. Dotknutá osoba svojím podpisom udeľuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov slobodne a dobrovoľne súhlas ZsVS, a. s., so spracúvaním svojich osobných údajov
v rozsahu uvedenom v žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo o poskytnutie grafických údajov.
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a nebudú poskytnuté do tretej krajiny.
Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutej osoby.
Ako dotknutá osoba zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že som oboznámený a poučený o svojich právach. Dotknutá osoba má
právo získať potvrdenie o spracovaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu nesprávnych údajov, právo na doplnenie
neúplných údajov a právo na výmaz osobných údajov ak údaje sú v rozpore s ustanoveniami podľa § 62 ods. 2 body a,b,c.
Viac informácií ohľadne spracúvania osobných údajov dodávateľom poskytnú zákaznícke centrá alebo sa dotknutá osoba dozvie na
stránke: http://www.zsvs.sk.
Žiadateľ/stavebník/odberateľ/producent vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.
Zároveň berie na vedomie, že v prípade vzniku škody dodávateľovi z dôvodu poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých
údajov zodpovedá dodávateľovi za vzniknutú škodu.

Spracúvanie osobných údajov objednávateľa – fyzickej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého
bydliska alebo pobytu, je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písmeno b) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 a ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (ďalej len GDPR) a nevyhnutne na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa Článku 6 odseku 1 písmeno f)
GDPR.
Osobné údaje budú uchovávané najneskôr dovtedy, kým to bude potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Získané
osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a nebudú poskytnuté do tretej krajiny.
Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom; právo o opravu; právo na
vymazanie alebo obmedzenie spracúvanie svojich osobných údajov; právo namietať na spracúvanie osobných údajov,; právo na
prenosnosť osobných údajov; právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Žiadosti na výkon práv dotknutej osoby podľa GDPR je možné zaslať na adresu:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, alebo
e-mailom na adresu osobnyudaj@zsvs.sk

Podpisom tejto žiadosti čestne vyhlasujem, že som splnomocnený od stavebníka poskytnúť jeho osobné údaje dodávateľovi
za vyššie uvedených podmienok.

V

dňa:
podpis žiadateľa (pečiatka v prípade právnickej osoby)

