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FO-107/1 

 
                                  VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s.  

Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok       

      IČO: 36 672 271                                     
     Registrácia:  Okresný súd Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10 545/L.                                 (ďalej v texte len „VSR, a.s.“)  

      
 Číslo zákazky : 
 

Dátum: 
 

       

ŽŽiiaaddoossťť  oo  pprriippoojjeenniiee  nneehhnnuutteeľľnnoossttii  

nnaa  vveerreejjnnúú  kkaannaalliizzáácciiuu  
 
 (Žiadosť sa vyplňuje pre každú prípojku samostatne. Podklad pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd.)  
          

           
   Oddiel I  -  ZÁKLADNÉ ÚDAJE                                                                  (vyplňuje vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ )       

 

ŽIADATEĽ(meno,priezvisko,rodné priezvisko) .............................................................................................................. ............. 

 
Adresa trvalého pobytu, sídlo  ..........................................................................................................................PSČ ....…............. 

 
IČO (dátum narodenia u fyzických osôb) ...........................................IČ DPH ...........................  č.telefónu ............................. 
 

 
žiada o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu nachádzajúcej sa v obci  LIPTOVSKÁ LÚŽNA     PSČ: 034 72 

             
ulica …………............................….....  č. súp./orient. ……………  parcela č.....………….. k. ú.: LIPTOVSKÁ LÚŽNA 
 
ÚDAJE O PRIPÁJANEJ NEHNUTEĽNOSTI (označte predmetnú alternatívu): 

 
............ byty a domy bez splachovacieho WC(nižší štandard) 
 
............ byty a domy s výtokmi vody, ohrevom teplej vody a so splachovacími WC 
 
............ súkromné rekreačné chaty, chalupy, priváty apod. trvalo neobývané(uveďte): .................................................................. 
 
ÚDAJE O OBYVATEĽOCH V PRIPÁJANEJ NEHNUTEĽNOSTI: 
 

počet osôb trvalo bývajúcich v byte, dome - 100% spotreby:  .....................                                                                       
 

počet osôb trvalo nebývajúcich v byte, dome (študenti VŠ, pracujúci v zahraničí apod.) - 50% spotreby: ..................... 
 
ÚDAJE O PRIPOJENÍ NEHNUTEĽNOSTI NA PITNÚ VODU (označte predmetnú alternatívu): 
 

   ........... nehnuteľnosť napojená na obecný verejný vodovod - meraná spotreba (vodomer): ...áno / nie *      
 

   .............  nehnuteľnosť napojená na iný vodovod - meraná spotreba (vodomer): ...áno / nie *    
 

Adresa  pre poštový styk  ..........……………………….………………….............................…………….......  

 
.................................................................................................................................................................................. PSČ ....…....... 

 
číslo účtu a kód banky (pre účely zálohových a vyučtujúcich faktúr) : .......................................................... / .....................                                 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prílohy k žiadosti: 
  

 Kópia listu vlastníctva    
 

 
V ………………....................…    dňa ……………………                                …………………….......………..….…….....  

                                                    meno , podpis a pečiatka žiadateľa 
                  

    
Svojim podpisom potvrdzujem správnosť horeuvedených údajov, uvedenie nepravdivých údajov je v rozpore so zákonom o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách - zákon č. 442/2002 Z. z. 



                                                                                                                                                                

 

 * Nehodiace sa preškrtnite                                     
  

 

          
 

 
        Oddiel  II.  -  ZRIADENIE KANALIZAČNEJ  PRÍPOJKY                                                 ( vyplňuje VSR, a.s. ) 

 
Verejná kanalizácia v mieste pripojenia kanalizačnej prípojky ( vyplňuje VSR, a.s. ): 

materiál ……….................……......................……..….  , profil............ …...…..…..m ,  hĺbka uloženia  ….......…...........……...m  

 
Kanalizačná prípojka : 

Dĺžka prípojky producenta................m ,  materiál.....................……profil ….........................m bola na kanalizačné potrubie 

pripojená :  

a) do revíznej šachty                                  
b) do trasy spoločnej kanalizačnej prípojky s nehnuteľnosťou č. domu ................ 
c)    iným spôsobom ................................................................................................................................................................. 
 

Montáž kanalizačnej prípojky vykonal:  .…..................…………………………...........................dňa......………………………..  

 

Funkčnú skúšku a prehliadku kanalizačnej prípojky pred jej zásypom vykonal dňa ...........................      zamestnanec VSR, a.s. 

(meno, priezvisko a  podpis) :...................................................................……. za účasti producenta alebo ním poverenej osoby  

(meno, priezvisko ):.........................................………......................….…………..podpis: ……….........................................… 

 

Stav meradla (vodomeru) na meranie dodanej pitnej vody z obecného verejného vodovodu ku dňu pripojenia kanalizačnej 
prípojky na verejnú kanalizáciu: 
 
číslo meradla:........................................ dátum odpočtu ..........................  stav meradla ..................................m

3
                            

Odpočet  vykonal meno a priezvisko:...................................................................……. podpis .................................................. 

So stavom meradla súhlasím. Producent (meno, priezvisko ):.................................................…..podpis: ……….........  
 

 
Podklad pre GIS vyhotovil                                                           Podklad pre GIS prevzal  dňa ............................................... 
 
meno ......................................... podpis ................................     meno .........................................  podpis ............................. 

 
 
      Oddiel  III  - EVIDENCIA  V INFORMAĆNOM SYSTEME USYS.net                            ( vyplňuje VSR, a.s.) 
 

     

     
Dátum začatia odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou  ..........................................................  
 
 

Do evidencie informačného systému USYS.net  zaviedol dňa ..............................  

meno a priezvisko:.........................................................................................……. podpis ................................................................. 

 

POZNÁMKY: 

Odvádzanie odpadových vôd   Číslo odberu: 
EUR/m

3
 

 
% (m

3
/rok) 

 

POZNÁMKY: 


