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OBEC HORNÁ SÚČA
Adresa:

Obecný úrad Horná Súča č. 233,
913 33 Horná Súča

Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na
verejný vodovod
ŽIADATEĽ:............................................................................................................................
ADRESA: ...............................................................................................................................
KONTAKT (tel. číslo, e-mail):.................................................................................................
Žiadam o pripojenie nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v katastri obce: .................................
ulica, č.d.: ...............................................................................................................................
parc. č.: ................................... na verejný vodovod.
Pripojenie žiadam pre nehnuteľnosť (rodinný dom, obytný dom, záhrada, chata a
pod.):......................................................................................................................................
Vodomer navrhujem umiestniť (v šachte mimo domu, v dome a pod.):
...............................................................................................................................................
Údaje o nehnuteľnosti:
Bytové

Záhrada v

Celková

jednotky -

m2

plocha v

počet

Bytov

Osôb

Kúpeľní

Garáží

WC

m2

Faktúru žiadam zaslať:
1. Za vodné na adresu: .........................................................................................................
Dátum: .......................................... Podpis žiadateľa:......................................................
Prílohy:
1. Situácia nehnuteľnosti podľa katastralnej mapy
2. Výkres vnútorného vodovodu
3. Kópia záznamu a tlak.- vodotes. skúške vnútorného rozvodu
4. List vlastníctva, stavebné povolenie
Web:
e-mail:
Bankové spojenie :
Číslo účtu
Bankové spojenie :
Číslo účtu

http://www.hornasuca.sk
hornasuca@hornasuca.sk
Všeobecná úverová banka,a.s.
2907176855/0200
Dexia banka Slovensko,a.s.Trenčín
7380900001/5600

Tel. :
Tel. :
Fax :
Mobil:
IČO :
DIČ :

+421 (0) 32 64 93 204
+421 (0) 32 65 19 611
+421 (0) 32 65 19 622
+421 (0) 918 500 836
00311561
2021091479
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OBEC HORNÁ SÚČA
Adresa:

Obecný úrad Horná Súča č. 233,
913 33 Horná Súča

Príloha č. 1
Skutočný informačný náčrtok nehnuteľnosti a požadovanej prípojky:
(vyhotoví žiadateľ)

Technické údaje k projekt. prípojky
(vyplní Obec Horná Súča)
Údaje uličného vodovodného vedenia
Profil
Hĺbka
Materiál
Výpočet množstva vody m3/rok
Vyjadrenie k možnosti pripojenia k nehnuteľnosti:

Dátum: ...........................................

Podpis: ....................................................

Súhlasím – Nesúhlasím s pripojením nehnuteľnosti za podmienok:

Dátum: ...........................................

Podpis: ....................................................

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 zák. 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.
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