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                                                                                                                                                FO-107/0 

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. 
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 

 
IČO: 36 672 271    DIČ : 2022239043   IBAN: SK 91 5600 0000 0083 3928 4002        BIC: KOMASK2X 

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

      

 

Žiadosť o pripojenie ( rekonštrukciu ) nehnuteľnosti 

na*): ☐verejný vodovod / ☐verejnú kanalizáciu 

(Podklad pre uzatvorenie zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd.) 

 

 

Oddiel  I  -  ZÁKLADNÉ ÚDAJE, PREHLÁSENIE                   (vyplňuje vlastník nehnuteľnosti – žiadateľ) 

Žiadateľ (adresa trvalého pobytu / sídla spoločnosti) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Meno a priezvisko / titul / obchodný názov                                                                                                        
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       --------------------------------------------- 
Ulica, súpisné číslo                                                                                                                            Telefón 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       --------------------------------------------- 
PSČ / Mesto / Obec                                                                                                                           E-mail 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
IČO / DIČ / IČ DPH                                                                                                                                                           

 

Adresa odberného miesta  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
Ulica, súpisné číslo                                                                                                                                                        
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               
PSČ / Mesto / Obec                                                                                                                                                           
 
------------------------------------------------------------                      ------------------------------                                --------------------------------------- 
                        Číslo parcely                                                  Číslo listu vlastníctva                                         Katastrálne územie 
  

 

Odvádzaná odpadová voda*): ☐ z domácnosti, ☐ priemyselná 

 
 

Povinné prílohy k žiadosti: 

     

1. Kópia výpisu z  listu  vlastníctva nehnuteľnosti  (kópiu overí  VSR., a.s. podľa predloženého originálu nie staršieho ako 3 
mesiace a doložiť kópiu občianskeho preukazu ku žiadosti) - platí pre fyzické osoby. 

2. Prihláška na odber vody z verejného vodovodu a na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 
3. Záväzná objednávka (montážne práce vodovodnej a kanalizačnej prípojky). 
4. Kópia výpisu z obchodného registra, zriaďovacej listiny alebo živnostenského listu - platí pre právnické osoby. 

        
 

Evidenčné číslo žiadosti: Dátum zaevidovania:                                           (vyplňuje VSR., a.s.) 

Projektová dokumentácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky:            

*) ☐  je vypracovaná                                                       *) ☐ nie je vypracovaná 
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Dolu podpísaný prehlasujem, že vodovodnú a kanalizačnú prípojku  zriadim na svoje náklady a 

zabezpečím splnenie všetkých povinností, ktoré pre stavebníka vyplývajú zo stavebného zákona 

a vykonávacích predpisov.      

    

Informácie pre žiadateľa (Potrebné pre zabezpečenie realizácie vodovodnej a kanalizačnej prípojky): 
        

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie ( v prípade akejkoľvek novej stavby ).   
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 prípojok s ich pripojením na verejnú vodovodnú 
a kanalizačnú  sieť vykonáva za úhradu VSR, a.s..  

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. 
 

     
    
Žiadateľ prehlasuje, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zároveň súhlasí so spracúvaním 
svojich osobných údajov VSR., a.s. vo svojom informačnom systéme evidencie odberateľov v rozsahu 
tejto žiadosti. Doba platnosti súhlasu je v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel ich 
spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve. 
 
 

        

V …...………………. dňa ......................  podpis(pečiatka)žiadateľa: ......................………………… 
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Oddiel  II  –  ZRIADENIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY                                            (vyplňuje VSR, a.s.) 

 

 

Verejný vodovod v mieste pripojenia  vodovodnej prípojky : 
   
  materiál ……………………................ , dimenzia ………...............mm , hĺbka uloženia ………............…. m  

 

Prílohy k vodovodnej prípojke: 

montážny list,  zápis o tlakovej skúške   

Meno, priezvisko a podpis majstra o odovzdaní príloh: ........................................................................................................................... 

  

 

 

 

 

 

 

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

  

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

 

Oddiel  III  –  ZRIADENIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY                                         (vyplňuje VSR, a.s.) 

 

 Verejná kanalizácia v mieste pripojenia kanalizačnej prípojky : 
 
 materiál ……….................……............. , dimenzia............…...…....mm , hĺbka uloženia ….......….............m  
 
 

 Príloha ku kanalizačnej prípojke: 
 
 zápis o skúške tesnosti kanalizačnej prípojky  
 
 Meno, priezvisko a podpis vedúceho, alebo technického pracovníka o odovzdaní prílohy: .................................................................... 

Oddiel  IV  –  EVIDENCIA V INFORMAČNOM SYSTÉME USYS.net                     (vyplňuje VSR, a.s.) 

Číslo odberného miesta: Dátum začatia odberu pitnej vody: 

Odvádzanie odpadových vôd   Číslo odberu: 
Dátum začatia odvádzania OV: 

Odvádzanie vôd z povrchového 

odtoku 
Číslo odberu: 

 

Dátum začatia odvádzania POV: 


