Príloha č. 6 k S-VSR-15 FO - 055/1

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
ul.Pri Váhu 6, Ružomberok 034 06 tel. 044/4331621 - 22
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č. 10545/L.

ŽIADOSŤ O VYJADRENIE
uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom na základe zákona o cenách č.18/1996 Z.z. a zákona č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a kanalizáciách a zmeny a doplnenia zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach §
17 a 18 odst.i)/povinnosť pre prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie za odplatu poskytovať do 30
dní vyjadrenia a do 15 dní zakreslenia pozemných vedení/

Dodávateľ : Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
IČO: 36 672 271

DIČ:2022239043

IČ DPH : SK2022239043

bankové spojenie: 8339280001/5600
IBAN: 60 5600 0000 0083 3928 0001
BIC: KOMASK2X
Odberateľ .......................................................................................................................................
IČO: .......................

DIČ:...........................

IČ DPH : ..........................

bankové spojenie: .......................................................................................................
Predmet dohody:
Poskytované výkony
A.
Poskytovanie vyjadrení
1
Vyjadrenie - k drobnej stavbe
2
3
4
5
6
7
8
B.
1
2
*

TYP *

Počet ks

Vyjadrenia k PD rodinných domov - pre územné konanie, stavebné konanie - rekonštrukcia,
nadstavba, prístavba, prestavba, stavebné úpravy
Vyjadrenie k PD penziónov - pre územné konanie, stavebné konanie - rekonštrukcia,
nadstavba,prístavba, prestavba, stavebné úpravy
Vyjadrenie k PD polyfunkčných a priemyselných objektov - územné, stavebné konanie rekonštrukcia, nadstavba,prístavba, prestavba, stavebné úpravy
Vyjadrenie k zložitým PD napojenia na existujúce inžinierske siete,
k projektom geologických úloh, k určeniu OP vodárenských zdrojov
Vyjadrenie - k náročným riešeniam PD technického a územného charakteru
/aquapark, thermalpark/
Vyjadrenie k PD nových inžinierskych sietí - vodovody, kanalizácie,plynovody,
telekomunikačné vedenia, dialkové káble...
Vyjadrenie k PD stavby (DÚR,RSP), veľkým investičným akciám, rozsiahlym
areálovým sieťam a rozšíreným, prieskumným územiam, ku geologickým prieskumom

Poskytovanie podkladov
Grafické vytlačenie podkladov z GIS - A4
Zakreslovanie podzemných vedení - orientačne (sadzba SK/hod)
Požadovaný typ vyjadrenia označiť X.

Prirážka k cene podľa cenníka výkonov a služieb na rok 2014- v skrátenom termíne do 3dní od doručenia žiadosti uhradí žiadateľ dvojnásobok
ceny.

Vystavené dňa:

Odberateľ :

