Obec Súľov-Hradná
013 52 Súľov
IČO: 321656

DIČ: 2020618545

Žiadosť o zavedenie vodovodnej
prípojky
/ tvorí súčasť zmluvy na dodávku vody /

číslo zákazky :

Oddiel I – Základné údaje /vyplňuje vlastník nehnuteľnosti – žiadateľ/
Žiadateľ / meno, priezvisko-obchodné meno / ............................................................................................................. ................................
Adresa .................................................................................................................................. Tel. č................................................................
Adresa na zasielanie faktúr – korešpondencie ..............................................................................................................................................
IČO ................................................................. DIČ, resp.rodné číslo ..........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom / resp. živnostenskom / registri Okresného súdu v ........................................odd. ............... vložka č. .................
Žiadam o zriadenie vodovodnej prípojky pre nehnuteľnosť v obci .................................................................... PSČ .................................
ulica .............................................................................. č. domu ............................................... č. parcely ................................................
a jej napojenie na vodovodnú sieť.
Požadovaná : dĺžka vodovodnej prípojky ....................................................... bm, profil prípojky .................................................. mm,
termín realizácie VP /mesiac, rok/ ............................................
Skutočný informačný náčrt nehnuteľnosti a požadovanej prípojky :

Súčasťou objednávky je návrh zmluvy na odber pitnej vody a dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
Prehlasujem, že : zemné , montážne, stavebné práce si vybudujem na vlastné náklady. Práce odkonzultujem s pracovníkom OcÚ
Súľov-Hradná, ktoré za podmienok schváli. Montážne práce vodomeru a príslušného zariadenia, ktoré vybuduje obec Súľov-Hradná
uhradím v plnej výške. V prípade nepripravenia pracoviska uhradím obci Súľov-Hradná vynaložené náklady s neúčelnou cestou.
Práce budú vykonané po dohode s obcou Súľov-Hradná v termíne : .........................................................

V Súľove-Hradnej, dňa :

.......................................................................................
podpis objednávateľa

Oddiel II – Vyjadrenie zainteresovaných organizácií / zabezpečuje žiadateľ, pokiaľ nedoložil rozkopové povolenie,
resp. povolenie na zvláštne užívanie komunikácie /
Obecný úrad v Súľove-Hradnej

súhlasí

–

nesúhlasí

s rozkopaním vozovky – verejného priestranstva
a

súhlasí – nesúhlasí
s vybudovaním vodovodnej prípojky – drobnej stavby v zmysle
zákona č.50/1976 Zb. /uviesť, od ktorých organizácii je potrebné ešte vyžiadať vyjadrenie/

....................................................................................
Podpis a pečiatka
REALIZÁCIA :
Vodovodná prípojka :

Vodomer :

Materiál : ................................................... profil : .....................................

Číslo : ........................................... profil : .........................

Dĺžka : .........................................................................................................

Dátum overenia: .................................................................
Stav na vodomere : .............................................................
Dátum montáže : ................................................................

Poznámka : ...................................................................................................

Montoval : .........................................................................

Zaevidoval : .................................................................................................................................................................................................

..................................................................................
podpis prevádzkovateľa

..................................................................................
podpis štatutára

V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 4, odst. 7 je vlastníkom vodovodnej prípojky
osoba, ktorá zriadila prípojky na vlastné náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu.
Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 4, odst. 8 písm. c
vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu prípojok na vlastné náklady, nakoľko v zmysle zákona č.
442/2002 Z.z. § 3 odst. 3e za verejný vodovod ani jeho súčasť sa vodovodné prípojky nepovažujú.
Podľa § 23, odst. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. je vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody povinný pripojiť
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu po jej vybudovaní.
Žiadateľ akceptuje cenu v zmysle platného cenníka prác a služieb, s ktorou bol oboznámený.
Splatnosť faktúry je 14 dní.
Žiadateľ berie na vedomie, že pokiaľ dôjde k oneskoreniu s úhradou faktúry dodávateľ môže uplatňovať úrok z omeškania vo výške
0,05% za každý deň omeškania

