Číslo zákazky:

„Niet nad vodu z vodovodu“

Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky
Oddiel I - Základné údaje (vypĺňa vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ)
Žiadateľ(meno, priezvisko/obchodné meno, zastúpený): .................................................................
...........................................................................................................................................................
Adresa:...................................................................................................... Tel. kontakt:....................
IČO:.......................... IČ DPH:........................... DIČ/ dátum narodenia: ............................................
Zapísaný v obchodnom (resp. živnostenskom) registri :.....................................................................
žiada o zriadenie vodovodnej prípojky pre nehnuteľnosť v obci:.......................................................
PSČ :........................... ulica: ...................................... s.č.:.............. C-KN parc.č.:..........................
a jej napojenie na vodovodnú sieť .
Požadovaná dĺžka vodovodnej prípojky ............... bm , profil prípojky
Žiadateľ

…….....…… mm

má – nemá* vlastný vodný zdroj , požaduje – nepožaduje* požiarnu vodu

V ................................... dňa ....................

......................................................
podpis žiadateľa

* Nehodiace sa škrtnite

Oddiel II - Vyjadrenie Mesta - Obce ( zabezpečuje žiadateľ pokiaľ nedoložil stavebné povolenie, alebo súhlas s
ohlásením VP ako drobnej stavby a rozkopávkové povolenie )
Mesto - Obec …………………………………………… súhlasí – nesúhlasí* s vybudovaním
vodovodnej prípojky –
drobnej stavby v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (uviesť, od ktorých organizácii je potrebné vyžiadať vyjadrenie):
a
súhlasí – nesúhlasí * s užívaním a zabratím verejného priestranstva rozkopaním vozovky
za podmienok:

* Nehodiace sa škrtnite

...........................................
podpis a pečiatka

Oddiel III - Rozhodnutie OVS, a.s. o zriadení vodovodnej prípojky

(vyplňuje OVS,a.s.)

Po preskúmaní žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky súhlasíme – nesúhlasíme* s pripojením
nehnuteľnosti na verejnú vodovodnú sieť .
Žiadosť sa zamieta z týchto dôvodov: ……………………………………………………………………………………………………………
stanovuje sa : profil prípojky ………... mm, vzdialenosť vodomernej šachty od verejného vodovodu………… bm ,
k nehnuteľnosti a tieto ďalšie podmienky :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Montážne práce na prípojke budú vykonané pracovníkmi OVS, a.s. D. Kubín , strediska
/prevádzky/ .........................................

v mesiaci ....................................

Ved.TP : ............................................

dňa .............................................

Oddiel IV - Prehlásenie

(vyplňuje vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ)

PREHLÁSENIE
Podpísaný (meno a priezvisko – obchodné meno) ………………………………………………………………………….......

prehlasujem, že budem obstarávateľom (investorom) vodovodnej prípojky a preto zabezpečím splnenie
všetkých povinností, ktoré pre investora stavby vyplývajú zo stavebného zákona, ale i z ďalších platných
zákonov, smerníc a noriem.
Predovšetkým zabezpečím:
1. Na vodovodnú prípojku, resp. vnútorný vodovod (inštaláciu) nebude napojený vlastný (iný) vodný zdroj.
2. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie s OVS ,a.s. s ďalšími zainteresovanými organizáciami (najmä
so správcami inžinierskych sietí – elektrických a telekomunikačných vedení, plynovodov, verejného
osvetlenia, a pod.)a splnenie ich pripomienok.
3. Písomné ohlásenie stavby stavebnému úradu, resp. požiadanie o vydanie stavebného povolenia.
4. Vydanie písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky proti uskutočneniu stavby, resp.
vydanie stavebného povolenia.
5. Rozkopávkové povolenie.
6. Vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami pred začatím prác.
7. Vykonanie všetkých prác súvisiacich s vybudovaním prípojky na svoje náklady (najmä búracie práce
odvodnenej) vodomernej šachty , obsyp potrubia , zásyp ryhy so zhutnením, osadenie uzáverového
poklopu, znovuzriadenie podkladných a krycích vrstiev vozoviek,
chodníkov a iných spevnených plôch,
terénne úpravy - uvedenie terénu do pôvodného stavu), pričom montáž potrubia prípojky s jeho
napojením na verejnú vodovodnú sieť vykoná za úhradu OVS, a.s., ktorému faktúru uhradím.
8. Dodržanie projektu a pripomienok zainteresovaných organizácií, dodržanie bezpečnostných opatrení počas
realizácie prác (najmä ohradenie, paženie, osvetlenie a označenie výkopu, dopravné značenie).
9. Uhradenie všetkých prípadných škôd, ktoré vzniknú z dôvodu nesplnenia povinností uvedených v bode č.8
Prehlásenia alebo z dôvodu nedokončenia prác.
10. Vydanie kolaudačného rozhodnutia (užívacieho povolenia) - ak bolo vydané stavebné povolenie.
11. Odstránenie všetkých vád, ktoré sa na vybudovanom diele vyskytnú v zákonom určenej záručnej dobe,
mimo prác realizovaných OVS, a.s.

Beriem na vedomie, že časť prípojky na verejnom priestranstve (na cudzom pozemku) v prípade jej
zmluvného odovzdania
alebo vypožičania OVS, a.s. bude spravovaná, prevádzkovaná, udržiavaná a
opravovaná OVS, a.s. na jej náklady.

V …………………...............………… dňa …………………………

………………………………………………
podpis žiadateľa

Prevzal dňa :
Podpis:

Reg.:odd:Sa, vl.č: 10544/L, Okresný súd Žilina IČO: 36 672254
Informačný systém PVODwin zaregistrovaný Úradom na ochranu
osobných údajov, pridelené registračné číslo: 339121

Číslo odberu
vodné (V): ...........................

Prihláška
odberu vody ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dodávke vody
Odberateľ (producent): ......................................................................................................................
(meno, priezvisko - obchodné meno, splnomocnený)

Sídlo (adresa trvalého bydliska) ulica: ............................ číslo súpisné: ................ číslo orient.: ............
Obec : ............................................

PSČ: ......................... číslo tel. kontaktu: ..................................

(dátum narodenia): ..........................................
IČO: ................................... IČ DPH: ....................................... DIČ: ...................................................
Zapísaný v obchodnom (živnostenskom)registri : ...............................................................................
Bankové spojenie IBAN:......................................................................................................................
Poštová adresa zasielania faktúr: ......................................................................................................
E-mailová adresa zasielania faktúr: ...................................................................................................
Prihlasujem: - odber vody pre nehnuteľnosť v obci: ............................................................................
ulica: .........................
pre účely: a) domácnosti

č.s : ................ orient.č. ...............
b) ostatní odberatelia

C-KNparcela:................... LV:.................

c) kombinované (a+b)

Ak sa nehnuteľnosť používa pre účely podľa bodu c), bude sa odber vody deliť v pomere:
................. % v cene pre domácnosti, ...................... % v cene pre odberateľov okrem domácnosti
Percentuálny pomer sa stanoví podľa smerných čísel spotreby vody.

OM V č.:.................... od dňa:................. od stavu:............. m3 číslo meradla:...................priemer:.............
umiestnenie meradla: ............................
(OM- odberné miesto)
Nehnuteľnosť má - nemá vlastný zdroj, na vodovodnej prípojke je – nie je osadené meradlo
Pre meranie množstva dodanej vody:
- vybudujem vodomernú šachtu podľa požiadaviek OVS, a.s. a uhradím montáž vodomernej zostavy
- súhlasím s ponechaním existujúceho meradla
- žiadam Oravskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o montáž nového meradla (za úhradu)

Odberateľ (producent) potvrdzuje, že mu OVS, a.s. poskytla všetky potrebné informácie v zmysle článku 13 a nasl. Nariadenia
EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„GDPR“). Aktuálne „Informácie o spracúvaní osobných údajov“ sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti OVS, a.s.,
www.ovs.sk a v tlačenej podobe v zákazníckom centre.

V ............................................. dňa ......................

............................................................
podpis odberateľa

Do informačného systému
- karta odberov-zaevidoval dňa ................................ meno........................... podpis...........................
- odberatelia-

zaevidoval dňa ................................ meno........................... podpis...........................

Oddiel V - Zriadenie vodovodnej prípojky (vyplňuje OVS, a.s.)
Verejný vodovod v mieste zriadenia vodovodnej prípojky :
materiál …………………… ,

profil ………

mm ,

hĺbka uloženia ………… m

Vodovodná prípojka :
celková dĺžka od miesta napojenia po vodomernú šachtu .............. bm , materiál ............... , profil ......... mm
Vodomer typu : ............................. , číslo .............................. , namontovaný dňa ................................ ,
so stavom ......................... , číslo montáž. listu ........................ , miesto osadenia vodomeru .....................
Montáž vodovodnej prípojky vykonala : ................................................................................................... ,
montér ………………………………………… , dňa ………………………..
Vyhovujúca prevádzková tlaková skúška vodovodnej prípojky bola vykonaná dňa : ......................................
na tlak ………….. MPa

za účasti ……………………………………………………………………………

montér (meno) : ....................

majster (meno , podpis) : ..............................................................

Podklad pre GIS vyhotovil : ...................................... Podklad pre GIS prevzal dňa: ..................................
meno .........................................

Oddiel VI -

podpis .................................

Zaradenie - zaevidovanie vodovodnej prípojky

(vyplňuje OVS,a.s.)

Časť vodovodnej prípojky vo verejnom priestr.(cudzom pozemku)v dĺžke ………bm a v hodnote....……… €
bola:
- zaradená do DMO dňa ………..................... na základe uzavretej zmluvy o:
- prevode časti prípojky vo verejnom priestr.(cudzom pozemku)
Zaradil - meno .........................................

podpis ........................................

- zaevidovaná v evidencii vodovod. prípojok
dňa …………...........… na základe uzavretej zmluvy ………………………………..................……………..
dňa …………………...... na základe iných podkladov ……………………………………………………………...........

Zaradil – meno, priezvisko ………………...……………............

Oddiel VII -

Evidencia odberu vody

Číslo odberu

(vyplňuje OVS, a.s.)
Evidenčné číslo odberu

Vodné : - jednotná sadzba – symbol
- delená

podpis ............................................

sadzba – symbol

cena .................... €/m3
cena .....................€/m3 .................. %
cena .................... €/m3 ................... %

Dátum začatia dodávky vody .......................................

Do evidencie odberov zaviedol

dňa ................. meno .................................. podpis ............................

Do evidencie fakturácie zaviedol dňa ................. meno .................................. podpis .............................

Zápis
o tlakovej skúške vodovodnej prípojky

Dátum tlakovej skúšky : .............................................
Tlaková skúška bola vykonaná na vodovodnej prípojke k nehnuteľnosti :

Obec: ...................................

Ulica: ..................................... č. s. ................ orient. č. ............C-KN parcela č.: .......................

Vodovodná

prípojka :

Materiál: ........................................... Profil : .............. Dĺžka : .................... bm
Potrubie uložené v lôžku z materiálu : piesok
Podporný blok pod navrtávací pás zriadil : ...................................... z materiálu : Betón/ .....................
Vodomer namontovaný vo: VŠ

Majiteľ vodovodnej prípojky : ....................................................................................................
Obstáravateľ vodovodnej prípojky : ............................................................................................
Montážna organizácia: OVS, a.s.

Tlaková skúška celej vodovodnej prípojky vrátane vodomernej zostavy bola vykonaná na prevádzkový
tlak

0,

Mpa , v dobe trvania ........15..........min.

Tlaková skúška vyhovela a povoľuje sa vykonať obsyp potrubia a po jeho skontrolovaní aj zásyp potrubia.

Tlakovú skúšku vykonal :
Meno pracovníka: ..............................................................

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

Organizácia: OVS, a.s.
Ostatní prítomní: Meno : ...................................................

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

Kontrolu obsypu potrubia vodovodnej prípojky vykonal pracovník OVS ,a.s.:
Meno:..................................

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

Dňa: ..........................

Obsyp bol vykonaný z materiálu ....................................... (ne) vyhovujúco a preto ( ne) bol
daný súhlas na zásyp potrubia.

Kontrolu vnútorných rozvodov vykonal pracovník OVS, a.s.
Meno : ................................ Podpis: ...................................... Dňa: ...........................................

Vnútorné rozvody spĺňajú – nespĺňajú technické podmienky na pripojenie a preto nebola vykonaná
montáž vodovodnej prípojky.

K vyplnenej žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky dokladovať !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vyjadrenie OVS, a.s. k stavebnému povoleniu, ak nie je súčasťou stavebného povolenia.
List vlastníctva - nie starší ako 3 mesiace – stačí výtlačok z www.katasterportal.sk
Geometrický plán ,alebo snímok z katastrálnej mapy – kópiu.
Situáciu z projektu stavby (technický výkres - kópiu u novostavieb), alebo situačný náčrt
t.j. zakreslenie nehnuteľnosti, hranice pozemku, vodomernej šachty a vodovodnej prípojky.
Stavebné povolenie – kópiu.
Doklad oprávňujúci na podnikanie – nie starší ako 3 mesiace (živnostenský list, výpis z obchodného
registra, zriaďovaciu listinu a pod.) – kópiu.
Dohodu o napojení a užívaní VŠ ďaľším odberateľom – v prípade napojenia z vodomernej šachty
iného odberateľa.
Dohodu o zriadení časti vodovodnej prípojky a VŠ na cudzom pozemku – v prípade zriadenia
časti vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na cudzom pozemku.
Dohodu o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky – v prípade zriadenia spoločnej vodovodnej
prípojky.
Je potrebné doniesť aj originály všetkých dokladov na odsúhlasenie kópie s originálom
a u fyzických osôb doklad totožnosti (občiansky preukaz)
Základné technické požiadavky na vodomernú šachtu: vnútorné rozmery min 120 cm x 90 cm
hĺbka min. 150 cm
poklop štvorcový 60 cm x 60 cm
Dôležité upozornenie ! otvor pre hadicu od vnútornej steny 8 -10 cm
výška od dna šachty 20 cm

poklop
60x60 cm

vodomerná zostava

8-10 cm

Po schválení žiadosti kontaktujte majstrov jednotlivých prevádzkových obvodov:
prevádzkový
prevádzkový
prevádzkový
prevádzkový
prevádzkový

obvod
obvod
obvod
obvod
obvod

Námestovo
Tvrdošín
Trstená
D.Kubín I.
D.Kubín II.

- majster Bc. Krnáč
- majster Mgr. Piták
- majster p.Fukas
- majster p.Mesároš
- majster Ing. Paluga

- tel.č.: 2388513, 0905 850 608
- tel.č.: 2388514, 0905 850 607
- tel.č.: 2388515, 0905 850 609
- tel.č.: 2388548, 0907 852 933
- tel.č.: 2388547, 0905 850 604

Potvrdenie o prevzatí vyplnenej žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky:

V Dolnom Kubíne, dňa ..............................

........................................
podpis a pečiatka OVS, a.s.

