FO-112/0
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
IČO: 36 672 271 DIČ: 2022239043
Registrácia: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10 545/L.
(ďalej v texte len „VSR, a.s.“)
Číslo zákazky :

Dátum:

Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti
na verejný vodovod

(Žiadosť sa vyplňuje pre každú prípojku samostatne. Podklad pre uzatvorenie zmluvy o dodávke vody.)

Oddiel I - ZÁKLADNÉ ÚDAJE

(vyplňuje vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ )

Žiadateľ (meno, priezvisko alebo obchodné meno)...............................................................................................................
Adresa, sídlo …………..........................……………………….………………………………………….. PSČ ..…..……...............….
IČO …..…...............……….. …………………

IČ DPH …………………….………...………………………………………….…

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v.............................................., Oddiel:....................Vložka číslo:..........................
Živnostenský register ObÚ v............................................, číslo živnostenského registra:..............................................
žiada o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod nachádzajúcej sa v obci ………………...……........………......……..…....….
ulica …………............................…..... č. súp./orient. ………………….. parcela č.....………….. k. ú. ..................................................
Pripojenie nehnuteľnosti bude vodovodnou prípojkou o profile ………. .....mm v celkovej dĺžke............…m.

Nehnuteľnosť * m á – n e m á vlastný zdroj vody (studňu).
Žiadateľ * b u d e - n e b u d e odoberať pitnú vodu na účely požiarnej ochrany.
Prílohy k žiadosti:

1. Projektová dokumentácia vodovodnej prípojky.
2. Kópia výpisu z listu vlastníctva nehnuteľnosti (kópiu overí VSR, a.s. Ružomberok podľa predloženého originálu nie staršieho
ako 3 mesiace) alebo čestné prehlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti *.
3. Stavebné povolenie na stavbu súčasťou ktorej je vodovodná prípojka alebo oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky
so zriadením vodovodnej prípojky.
4. Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky (overená kompetentnou inštitúciou).
5. Rozkopávkové povolenie (povolenie na zvláštne užívanie komunikácie).
6. Kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, zriaďovacej listiny , rozhodnutie o zápise spoločenstva bytov do
registra spoločenstiev ( kópiu overí VSR, a.s. Ružomberok podľa predloženého originálu nie staršieho ako 3 mesiace).

V ………………....................…

dňa ……………………

…………………………..….…….....
meno , podpis a pečiatka žiadateľa

Oddiel II -VYJADRENIE STAVEBNÉHO ÚRADU A DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

A ORGANIZÁCIÍ (zabezpečuje žiadateľ, ak nedoložil rozkopávkové povolenie resp. povolenie na zvláštne užívanie komunikácie )

Mestský - obecný úrad v ……………………………......… * s ú h l a s í – n e s ú h l a s í s rozkopaním miestnej komunikácie
alebo verejného priestranstva a * s ú h l a s í – n e s ú h l a s í so zriadením vodovodnej prípojky – drobnej stavby v zmysle
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( uviesť , od ktorých organizácii je potrebné ešte vyžiadať vyjadrenie ):
……..………………………….…………
dátum

* Nehodiace sa preškrtnite

...........................................................………..
podpis a pečiatka

Oddiel III - PREHLÁSENIE

(vyplňuje vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ)

Podpísaný (meno a priezvisko - obchodné meno) ……………………………………………….......prehlasujem, že vodovodnú
prípojku zriadim na svoje náklady a zabezpečím splnenie všetkých povinností, ktoré pre stavebníka vyplývajú zo stavebného
zákona a vykonávacích predpisov.
Predovšetkým zabezpečím:
1. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
2. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie s VSR, a.s. a s ďalšími dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami ( najmä
so správcami inžinierskych sietí – elektrických a telekomunikačných vedení, plynovodov, verejného osvetlenia, a pod.) a
splnenie ich pripomienok.
3. Písomné ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu, resp. požiadanie o vydanie stavebného povolenia.
4. Oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky proti uskutočneniu drobnej stavby, resp. vydanie stavebného povolenia.
5. Rozkopávkové povolenie miestnej komunikácie.
6. Vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami pred začatím prác .
7. Vykonanie všetkých prác súvisiacich s vybudovaním prípojky na svoje náklady (najmä búracie práce vozoviek, chodníkov a
iných spevnených plôch, výkop a paženie ryhy, čerpanie vody z ryhy , urovnanie dna ryhy , zriadenie lôžka pod potrubie,
vybudovanie revíznej kanalizačnej šachty , resp. šácht , obsyp potrubia , zásyp ryhy so zhutnením, znovuzriadenie
podkladových a krycích vrstiev vozoviek, chodníkov a iných spevnených plôch, terénne úpravy - uvedenie terénu do
pôvodného stavu). Montáž vodomernej zostavy a potrubia prípojky s jej pripojením na verejnú vodovodnú sieť vykonáva za
úhradu VSR, a.s. Ružomberok.
8. Dodržanie projektu a pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií, dodržanie bezpečnostných opatrení
počas realizácie prác (najmä ohradenie, paženie, osvetlenie a označenie výkopu, dopravné značenie) .
9. Uhradenie všetkých prípadných škôd, ktoré vzniknú z dôvodu nesplnenia povinností uvedených v bode 8. tohoto
Prehlásenia, alebo z dôvodu nedokončenia prác.
10. Vydanie kolaudačného rozhodnutia (užívacieho povolenia), ak bolo vydané stavebné povolenie.
11. Odstránenie všetkých vád, ktoré sa na vybudovanom diele vyskytnú v zákonom určenej záručnej dobe, mimo prác
realizovaných VSR, a.s.
Beriem na vedomie, že podľa ods. 8 § 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej
len „zákon č. 442/2002 Z. z.“) som povinný zabezpečovať opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.
V …...………………………… dňa ………………

…………………………………………
podpis a pečiatka žiadateľa

Oddiel IV – ROZHODNUTIE PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNÉHO VODOVODU
Žiadosť preskúmal a projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky * odsúhlasil – neodsúhlasil dňa........................
Meno a priezvisko pracovníka spoločnosti ......................................................................, podpis:.......
........................................
Podľa § 18 zákona č. 442/2002 Z. z. s ú h l a s í m e s pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod a stanovujeme
nasledovné technické podmienky pre zriadenie vodovodnej prípojky:
a) profil prípojky ...........………mm,
b) vzdialenosť vodomernej šachty od verejného vodovodu ....................m
c) ďalšie podmienky : ……........................................................…………………...….....……………........................
...............................................................................................................................................................................
Montážne práce súvisiace s pripojením vodovodnej prípojky na verejný vodovod budú vykonané pracovníkmi VSR,
a.s., Ružomberok, strediska ....................................................v mesiaci ...........................
dátum ……………………..

Vedúci strediska: …….........…….......…………………podpis.................................

Žiadosť sa zamieta z týchto dôvodov:
* a) na území sa nenachádza vodovodná sieť,
* b) nie je to technicky možné.
dátum ……………………..

* Nehodiace sa preškrtnite

Námestník výrobný: ……...…….......……..…… podpis.........................

Oddiel V - ZRIADENIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY

(vyplňuje VSR, a.s.)

Verejný vodovod v mieste pripojenia vodovodnej prípojky :
materiál ……………………................ , profil ………....................mm , hĺbka uloženia ………............…. m
Vodovodná prípojka:
celková dĺžka …..................… m, materiál………................., profil ...........…….mm
Meradlo - vodomer typ.………..….........….....… výrobné číslo......... ..............................
Miesto osadenia ................................................Montáž vykonaná dňa …...............………… so stavom ……..…............m

3

číslo montážneho listu ...................................
Montáž vodovodnej prípojky vykonala organizácia : .…..................…………………………………………………..….. ,
montér ………………………………………….. , dňa ………………………..
Vyhovujúca prevádzková tlaková skúška vodovodnej prípojky bola vykonaná dňa …........…............na pretlak …………..MPa
za účasti ……………………………………………………………………………...………….
montér ( meno ) : ………………………....…….. majster ( meno , podpis ) : ………………….…………...........………..

Podklad pre GIS vyhotovil

Podklad pre GIS prevzal dňa ...............................................

meno ......................................... podpis .................................

meno ......................................... podpis..............................

Oddiel VI - EVIDENCIA V INFORMAĆNOM SYSTĚME PVODwin

Číslo odberného miesta:

Platná cena alebo
tarifa za odber vody

( vyplňuje VSR, a.s.)

€/m

3

% (m /rok)

3

€/m

3

% (m /rok)

3

Dátum začatia odberu pitnej vody ........................................
Do evidencie informačného systému PVODwin zaviedol dňa ..............................
meno a priezvisko:.........................................................................................……. podpis .................................................................

* Nehodiace sa preškrtnite

