
 

ZC-01-2015                                                                      ZsVS, a.s.                                                         Strana 1 z 3 

   

   

   

   

      Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,          Evidenčná pečiatka ZsVS, a. s. 

 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra, IČO: 36 550 949 
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,  

 Oddiel Sa, vložka číslo: 10193/N 

 

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE ZMLUVY O DODÁVKE VODY 

Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH 

VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU    

- PRE FYZICKÉ OSOBY (DOMÁCNOSTI)        

NOVÝ ODBERATEĽ / PRODUCENT           „GP“ EÚ projekt:        ÁNO               NIE    

Žiadam o uzavretie zmluvy na dobu                        neurčitú                určitú do  ............................        

1. PRIHLASUJÚCI SA ODBERATEĽ / PRODUCENT (adresa bude uvedená na daňovom doklade)  

        je          nie je   vlastníkom  pripojenej nehnuteľnosti (DOMNELÝ DEDIČ)  

Meno a priezvisko                                                                                                                                                         Titul 
 
Dátum narodenia                                                                  Rodné číslo 
                                                                                                                           
Trvalé bydlisko: Ulica                                                                                      Súpisné číslo                         Orientačné číslo 

 
Obec                                                                                         PSČ   

 

Telefonický kontakt                                                                         E-mail                                                 
                                                                                                  
Názov banky                                              SWIFT BIC 

 

Číslo účtu IBAN:                                                                                                                                                                                           

- (vo výpise z bank. účtu)        

Platobný styk:                                      poštovou poukážkou               prevodný príkaz               inkasný príkaz (Nie SIPO!) 1)  
(spôsob úhrady preddavkov, faktúr)                                                                                                                  

1)V prípade INKASA je potrebné spísať  MANDÁT NA INKASO V SEPA  v príslušnom Zákazníckom centre ZsVS, a.s.     
 

Podkladom pre MANDÁT je číslo účtu IBAN,  dátum narodenia a číslo Občianskeho preukazu:                                                                                                                            

Fakturácia polročne:             s mesačnými preddavkovými platbami:                              EUR bez preddavkových platieb      
              (iba pri spotrebe do 5m3 mesačne) 

Číslo vodomeru                                                                     Stav vodomeru                                     m3           ku dňu 
 

Číslo stavebného povolenia (platí u prípojok vybudovaných po 1.11.2002)  

        na vodovodnú prípojku                       vydané (kým)                                                                                dňa 

        na kanalizačnú prípojku                      vydané (kým)                                                                                dňa 
 

2.  KOREŠPONDENČNÁ ADRESA                                         zhodná s adresou trvalého bydliska v časti 1  (Ak je odlišná prosím vypísať!)  
 
Meno a priezvisko                                                                                                                                                         Titul 

 
Ulica                                                                                                  Súpisné číslo                                 Orientačné číslo 
    
Obec                                                                                                  PSČ  

V prípade sprístupnenia služby elektronickej fakturácie dodávateľom, dávam súhlas na zasielanie faktúr na e-mailovú adresu:  

Elektronická fakturácia                       áno                nie              E-mail 

(možná iba pre prevodný alebo inkasný príkaz)                    
 
3.  ODBERNÉ MIESTO   Evidenčné číslo                                                      Technické číslo 

 
Ulica                                                                                                          Súpisné číslo                              Orientačné číslo 
    
Obec                                                                                                          PSČ                                            

Katastrálne územie                                                                                                                                       Parcelné číslo 
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Číslo listu vlastníctva                                              Šachta s vodomerom osadená na parcele číslo:  

Popis umiestnenia vodomernej šachty 

  

 

4. DRUH A ÚČEL PRIPOJENEJ NEHNUTEĽNOSTI A POČET OBYVATEĽOV BÝVAJÚCICH NA ODBERNOM MIESTE: 

(druh nehnuteľnosti označte, prosím, X a počet obyvateľov doplňte číselne) 
 

        rodinný dom/byt        chata, chalupa       garáž         záhrada, vinica      stavebný pozemok       nebytový priestor      iná nehnuteľnosť, 

   ak iná, uviesť aká  

          trvale obývaný                                               počet obyvateľov 

         prechodne obývaný                                        počet obyvateľov 

         bytový dom trvale obývaný                           počet bytových jednotiek                          počet obyvateľov v  bytovom dome 

 

Žiadam o dodávku vody z verejného vodovodu                áno                           nie 

Určenie množstva dodávanej vody                                      vodomerom             podľa smerných čísel spotreby vody2) 

Umiestnenie vodomeru                                                         v šachte                    v objekte                    nie je osadený 

Vlastný vodný zdroj (studňa)                                                 využívam                 nevyužívam 

Vlastný vodný zdroj je/nie je napojený                               je                             nie je 
na vnútorný rozvod v predmetnej nehnuteľnosti 

Žiadam o odvádzanie odpadových vôd                               áno                           nie  
verejnou kanalizáciou  

Odpadové vody vznikajúce z vlastného zdroja                  áno2)                         nie 
vody sú odvádzané verejnou kanalizáciou   

Určenie množstva odvádzanej odpadovej vody                  vodomerom              podľa smerných čísel spotreby vody2) 

Odvádzanie odpadových vôd          verejnou                       domová ČOV           žumpa                        septik     obecnou 
                                                            kanalizáciou                                                                                                             kanalizáciou 

Žiadam o odvádzanie vôd z povrchového 
odtoku verejnou kanalizáciou (zrážkové vody)                     áno 3)                        nie     ak nie uviesť kam 
                                                                                                                                            sú odvádzané  
Zastavaná plocha:                                m2 
3) Rozlohy plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) odvádzaných verejnou kanalizáciou: 

A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy                                                                                                                       m2 
(strechy, betónové a asfaltové plochy, ...) 

B – čiastočne priepustné spevnené plochy                                                                                                                                                 m2   
(dlažba vyspárovaná pieskom, štrkom, ...) 

C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou                                                                                                                                     m2 
(trávniky, záhrady, ...) 

 

5.   PRÍLOHY K ŽIADOSTI 

Platí pri zriadení novej vodovodnej, kanalizačnej prípojke alebo doplnení zrážkových vôd:   

- Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod – kanalizáciu ................................................................................................. ...... 

- List vlastníctva,  nie starší ako 3 mesiace (môže byť aj z katastrálneho portálu) .............................................................................. ... 

- Snímka z katastrálnej mapy (môže byť aj z katastrálneho portálu) ............................................................................................ ........  

- Projektová dokumentácia ............................................................................................................................. ............................................... 

- Stavebné  povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby ............................................................................................................................ ....... 

- Vyjadrenie ZsVS, a.s. na základe projektovej dokumentácie ........................................................................................... ........................... 

- Zakreslené výmery potrebné pre stanovenie množstva zrážkových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou ......................................... 

- Objednávku vlastníka verejného vodovodu k pripojeniu žiadateľa na verejný vodovod adresovaný príslušnému OZ ZsVS, a.s.  

  (u verejných vodovodov, ktorých vlastníkom nie je ZsVS, a.s.) ..................................................................................................... ............. 

- Písomný súhlas spoluvlastníkov nehnuteľnosti s uzatvorením zmluvy (nadpolovičnej väčšiny) ................................................................   

- (k nahliadnutiu: doklad totožnosti)  
2) V prípade odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou z vlastného zdroja (studňa):  

- Potvrdenie ObÚ alebo MsÚ o počte prihlásených obyvateľov k trvalému pobytu (ak sa množstvo vody určí podľa smerných čísel    

   spotreby (paušálne)) ............................................................................................................................. .....................................................  

- Údaje pre výpočet množstva dodanej vody a/alebo odvedených odpadových vôd (formulár) ......................................................... 
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Odberateľ/producent je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

“zákon“) dotknutá osoba.  

Dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svojim podpisom dáva 

súhlas ZsVS, a.s. so spracovaním osobných údajov, ktoré slúžia k účelu uzavretia zmluvy v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok.  
Viac informácií ohľadne spracúvania osobných údajov dodávateľom poskytnú zákaznícke centrá alebo sa dotknutá osoba dozvie na stránke: 

http://www.zsvs.sk. 

Odberateľ/producent čestne vyhlasuje, že uvedené údaje sú správne, presné, úplné a pravdivé. Zároveň berie na vedomie, že v prípade 

vzniku škody dodávateľovi z dôvodu poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov, zodpovedá dodávateľovi za 

vzniknutú škodu. 

 

V ......................................, dňa .........................              V ........................................., dňa .........................  

                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                         

 

 

 

        potvrdenie prijatia žiadosti zamestnancom ZsVS, a.s.                                               podpis odberateľa/producenta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie OZ Galanta k žiadosti:  

 

Číslo konta vodovodu:  

Číslo konta kanalizácie: 

Zmluvu odporúčame uzatvoriť na dobu:          neurčitú               určitú do ..................... 

Žiadame doplniť do osobitných zmluvných dojednaní: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Dátum: ..........................................                      Schválil:....................................................................... 

                                                                               Ing. Zoltán Szabó 

     Vedúci VTÚ 

 

                                                                             


