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Vysvetlivky:
VV - verejný vodovod, OM - odberné miesto, TPP - technické podmienky pripojenia
*Správnu možnosť označte krížikom
UMZC-024-2011

Predmet žiadosti*:
montáž meradla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Prípojka za 1 EUR“:

realizácia vodovodnej prípojky
montáž vodomernej zostavy

prípojka zrealizovaná 

realizácia vodovodnej prípojky rekonštrukcia vodovodnej prípojky, ktorá 
nie je vybudovaná v súlade s TPP

realizácia vodovodnej prípojky dodávka vodomernej šachty

zmena umiestnenia meradla

e-mail:

DIČ:

 

 

montáž meradla (zrušenie paušálu)

prípojka nezrealizovaná v rámci výstavby VV - bez pripojenia vnútorného vodovodu na VV

dodávka vodomernej šachty
zmena umiestnenia meradla

Dátum prijatia žiadosti:

Dátum narodenia:

IČO:

V zastúpení:

Bankové spojenie (IBAN):

Evid. číslo žiadosti:

Číslo SD zákazky:

Číslo OM:

Mobil:

ŽIADATEĽ:

zaevidovanie pripojenia na VV:

montáž meradla realizácia zemných - výkopových prác

neoprávnený odber vody z VV

montáž vodomernej zostavy

Katastrálne územie:

Číslo zmluvného účtu:

Fax:

Projekt „Napojme sa“:

montáž vodomernej zostavy

Číslo obchodného partnera:

Meno a priezvisko/Názov:

Korešpondenčná adresa:

Miesto realizácie (adresa OM):

Telefonický kontakt:

Poznámky:

IČ DPH:

Č. parcely:

Bydlisko/Sídlo organizácie:

Účel využitia/charakter OM:
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*Správnu možnosť označte krížikom
** na základe Dohody o cene za realizáciu prác - individuálna kalkulácia

list vlastníctva č.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

Spôsob úhrad faktúr za vodné a stočné:

Výška mesačnej platby v EUR:

projektová dokumentácia vodovodnej prípojky

iné:

Počet príloh/strán:

Prílohy k žiadosti*:

Výška  predpísanej  mesačnej  platby za  opakované  dodávky sa  môže  líšiť od Vami požadovanej 
 z  dôvodu  spresneného  výpočtu (množstvo  v  m³ * jednotková  cena  v  EUR + DPH). 

Informácie poskytnuté žiadateľom*:
nehnuteľnosť je v súčasnosti pripojená na VV a odoberá vodu

využitie vlastnej spotreby v technologickom procese pri výrobe (množstvo, resp. priemerné 
množstvo):

Ďalšie požiadavky*:

zabezpečenie zemných - výkopových prác**

rekonštrukcia   vodovodnej   prípojky,   ktorá   nie   je   vybudovaná   v   súlade  s  technickými 
podmienkami  pripojenia

zabezpečenie dopravy pri dodávke šachty (Projekt „Prípojka za 1 EUR“)

služba diaľkového odpočtu - meranie odberu vody z VV

zjednodušený situačný náčrt vodovodnej prípojky

nehnuteľnosť je v súčasnosti pripojená na VV a neodoberá vodu

m³/mesiac:

vybudovanie vodomernej šachty**

zabezpečenie spracovania zjednodušeného situačného náčrtu vodovodnej prípojky (nevzťahuje 
sa na novostavby)

zabezpečenie  dodávky  plastovej  vodomernej  šachty bez zemných prác pri realizácii prípojky 
(Projekt „Prípojka za 1 EUR“)

nehnuteľnosť bude do 3 mesiacov od dátumu podania žiadosti napojená na VV

m³/rok:

iné:

kópia z katastrálnej mapy

m³/jednotka:

priemerne percento/rok:

kladačský plán vodovodnej prípojky

nehnuteľnosť je napojená na iný zdroj (napr. studňa, ...)

čestné vyhlásenie
čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody
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2.

Prevzal: 

Počet vyhotovení: 1 x žiadateľ, 1 x VVS, a.s.
D3.1/5
UMZC-024-2011

Žiadateľ je povinný byť prítomný pri realizácii prác, resp. pri poskytovaní služieb.
V  prípade,  že  práce nebudú zrealizované v lehote pre prekážky na strane žiadateľa, povinnosti 
vyplývajúce   z   tejto   žiadosti   zanikajú   a   doklady   so  zálohou  budú  vrátené  žiadateľovi.

Cena  za  realizáciu  prác  a dopravy bude účtovaná v súlade so sadzbami uvedenými v platných 
cenníkoch  VVS, a.s. Suma dane z pridanej hodnoty bude účtovaná v zmysle platných právnych 
predpisov.  Na  náklady  VVS, a.s.  sa  zrealizujú  práce  a  doprava,  ak  sú  predmetom žiadosti 
v  rámci  projektu  „Napojme sa“.

Ak bude žiadateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je VVS, a.s. 
oprávnená účtovať úroky z omeškania za každý  deň omeškania z nezaplatenej sumy v zmysle 
platných právnych predpisov.

1.

3. Žiadateľ   sa   zaväzuje  uhradiť  náklady  spojené   s  realizovaním  skutočne  vykonaných  prác  
a   služieb   uvedených   v   Preberacom   protokole   a   svojím   podpisom   potvrdzuje,   že  bol  
oboznámený  s  cenami  uvedenými  v platných  cenníkoch  VVS, a.s.,  ktoré  sú  prílohou  tejto  
žiadosti,  pričom  sa  zaväzuje  v  plnej  výške uhradiť preukázané skutočne vynaložené náklady 
na   základe   faktúry   v  lehote   splatnosti.  Žiadateľ  súhlasí,  že  v  prípade  zmeny  cien  bude  
fakturovaná  realizácia  prác a poskytnutia služieb podľa aktuálneho platného cenníka VVS, a.s.
v čase realizácie prác a poskytnutia služieb.

..........................................................
Podpis žiadateľa

..........................................................
Podpis zamestnanca VVS, a.s.

4.

Miesto prevzatia: 

Žiadateľ   prehlasuje,   že   vyššie   uvedené   údaje   sú   pravdivé   a   úplné   a  zároveň  súhlasí 
so spracúvaním svojich osobných údajov VVS, 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.

5.

6.


