
VV-03/2016 

 

OBEC NESLUŠA 

vlastník VV, prevádzkovateľ VV, dodávateľ vody 

Žiadosť prevzal     dňa     číslo zákazky 

1. ŽIADOSŤ O ZRIADENIE PRIPOJENIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY (VP) na verejný vodovod (VV) 

za účelom dodávky vody – vypisuje žiadateľ 

1.1 Meno a priezvisko/Obchodné meno  

Adresa/sídlo Dátum narodenia/IČO 

  

1.2 Adresa a popis nehnuteľnosti k zriadeniu VP 

Číslo parcely     Číslo LV  

Druh stavby (vyznačiť x) Účel dodávky vody (vyznačiť x) 

 Rodinný dom  Domácnosť 

 Iný objekt (špecifikovať)  Iné (špecifikovať) 

Predmetom žiadosti je (vyznačiť x) Informácia o vlastnom zdroji vody (vyznačiť x) 

 Zriadenie a napojenie novej VP  Mám 

 Rekonštrukcia pôvodnej VP  Nemám vlastný zdroj vody 

Žiadateľ zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s prípojkou. 
V prípade napojenia nehnuteľnosti na VV prostredníctvom spoločnej prípojky žiadateľ súhlasí s prerušením dodávky 

vody podľa § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. (v platnom znení) v mieste pripojenia VP na VV, ak ktorýkoľvek 
z odberateľov na spoločnej prípojke neplní povinnosti uvedené v zákone č. 442/2002 z. z. 

1.3 prílohy žiadosti (vyznačiť x) 

 Projektová dokumentácia VP s určením bodu napojenia a súhlasné stanovisko dodávateľa (obce) 

 List vlastníctva (aktuálny) – môže byť informatívny získaný z portálu www.kataster.sk  

 Stavebné povolenie na VP alebo súhlas so zriadením drobnej stavby vydané stavebným úradom 

 
Výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo zriaďovacej listiny nie staršie ako 3 mesiace 
(kópiu podľa originálu overí zamestnanec obce, ktorý preberá žiadosť) 

 Overené poverenie na zastupovanie žiadateľa alebo mandátna zmluva 

 
Dohoda o zriadení časti VP na cudzom pozemku s overenými podpismi a listy vlastníctva dotknutých 
pozemkov 

 Dohoda o zriadení spoločnej VP s overenými podpismi 

 Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľností o spoločnom zriadení VP s overenými podpismi 

 Iné (špecifikovať) 

 

 

V Nesluši, dňa    meno, podpis 

  

http://www.kataster.sk/


VV-03/2016 

 
Číslo zákazky:  

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE K SPRACOVANIU ZMLUVY na dodávku vody – vypisuje žiadateľ 

2.1 Ak nie je odberateľ zhodný so žiadateľom podľa 1.1, potom je odberateľom; miesto pre doplnenie 
DIČ, IBAN k 1.1 a tel./e-mail. kontaktu 
Meno, priezvisko/ 
Obchodné meno 

 

Adresa   

IČO/RČ DIČ IBAN 

Telefón, e-mail  

2.2 Adresa na zasielanie faktúr/daňových dokladov za odber vody, ak nie je zhodná s 2.1, resp. 1.1 

Meno, priezvisko/ 
Obchodné meno 

 

Adresa  

3. ROZHODNUTIE: po preskúmaní žiadosti – súhlasíme / nesúhlasíme  so zriadením VP na VV  

– vyplňuje obec 

3.1 k zriadeniu pripojenia žiadame dodržať tieto technické požiadavky 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 so zriadením pripojenia nesúhlasíme z dôvodu 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 montážne práce na VP budú vykonané vo vzájomne dohodnutom termíne 

Vybavil  

Dátum a podpis  

 

Rozhodnutie prevzal/bolo odoslané 

Dňa      meno, podpis  


