
Číslo žiadosti Typ napojenia Vodovodná prípojka

Montáž vodomeru

Evidenčné číslo OM Kanalizačná prípojka

Napojenie na kan.odbočku

Meno Priezvisko Titul Názov organizácie IČO:

Dátum  narodenia

Adresa odberneho miesta

Ulica

Obec

Ulica

Obec

Korešpodenčná adresa

Priezvisko

Názov organizácie

Ulica

Obec

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

rodinný dom/byt počet obyvateľov

záhrada, vinica počet obyvateľov

stavebný pozemok

iná nehnuteľnosť, počet obyvateľov dome

Žiadam o dodávku vody z verejného vodovodu áno nie

Určenie množstva dodávanej vody podľa smerných čísiel 
spotr.vodyUmiestnenie vodomeru v objekte

Žiadam o odvádzanie odpadových vôd áno nie

(zrážkové vody) áno nie

Zastavaná plocha m2
Rozlohy plôch výpočet množstva vôd z povrchového odtoku(zrážková voda)odvádzaná verejnou kanalizáciou:
A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové plochy, ...) m2

m2B – čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažba vyspárovaná pieskom, štrkom, ...) 

Meno                                                               Titul

Supisné číslo                                                 Orientačné číslo

PSČ

Mailová adresa

ak nie uviesť kam sú odvádzané

IČO:

Evidenčná pečiatka

Telefonické číslo

Adresa trvalého bydliska
Súpisné číslo                                               Orientačné číslo

ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE NEHNUTEĽNOSTI NA VEREJNÝ VODOVOD - KANALIZÁCIU

PSČ

miesto kde bude zriadená prípojka , alebo namontovaný vodomer

Súpisné číslo                                                  Orientačné  číslo

List vlastníctva  č:                                           Parcelné číslo

Žiadatel' o pripojenie

zhodná s adresou trvalého bydliska

trvale obýva
prechodný pobyt

bytový dom
trvale obývanný

vodomerom
v šachte sprístupnený

verejnou kanalizáciou

Žiadam o odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou 



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

Pre zhotovenie prípojky:
-  Projektová dokumentácia 
-  Povolenie drobnej stavby alebo  právoplatné stavebné povolenie
- Vyjadrenie KOMVaK, a.s na základe projekt. dokumentácie
- Vypis  z listu vlastníctva a katastralnej mapy (aktualny)

Pre montáž vodomeru :
- Vypis z listu  vlastníctva a katastrálnej mapy (aktuálny)
- vyjadrenie KOMVAK a.s. na základe projektove j 
dokumentacie
V_  _  _  _  _  _  _   , dňa_  _  _  _  _  _  _

veduci prevádzky KOMVaK a.s. dátum                                                    podpis žiadatel'a

Spracúvanie vyššie  uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie predzmluvných vzt'ahov , ktorých zmluvnou   stranou  je 
dotknutá osoba podl'a článku  6 odseku  1.  písmena b) na riadenia  Európskeho parlamentu  a  Rady ÉU č. 2016 /679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobnýh údajov a  o  vo l'nom  pohybe  takýchto údajov (GDPR).  Osobné údaje budú  uchovavané  najneskôr 
dovtedy,  kým  to  bude potrebne  na  účel,  na  ktorý  sa  osobné údaje spracúvajú.
SÚČASŤOU  ŽIADOSTI SÚ PRÍLOHY:



Meno Priezvisko Miesto napojenia

Telefonický kontakt

Majiteľ nehnuteľnosti bol oboznámený s podmienkami napojenia
Dátum Podpis majiteľa

Predpokladaný termín napojenia

Dátum kontroly montéra pre napojením  vodovodu Podpis montéra

Dátum kontroly montéra pred napojením kanalizácie Podpis montéra

Dátum odovzdania kontroly Podpis vedúci prevádzky KOMVaK a.s.

Poznámka:

Miesto - obec
 

          Kontrola splnenia technických podmienok na pripojenia a o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod/kanalizáciu

Stanovené technické podmienky pripojenia na verejný vodovod/kanalizáciu a umiestnenie meradla sú 

SPLNENÉ NESPLNENÉ

Údaje o pripojenie nehnuteľnosti




