Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
ul. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
Tel.: 032 / 6572 801
Email: info@tvkas.sk
www.tvkas.sk
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10100/R
IČO: 36302724
DIČ: 2020175751
IČ DPH: SK2020175751

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK69 7500 0000 0000 2581 7973 SWIFT: CEKOSKBX

Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod (VV) - osadenie meradla
Číslo odberu

Číslo zmluvy
Zmluva podpísaná dňa

Žiadateľ
Fyzická osoba

Právnická osoba

Meno a priezvisko/Obchodné meno
Adresa/Sídlo
Korešpondenčná adresa (vyplni ak
nie je zhodná s adresou odberatea)

Dátum nar. /IČO

DIČ

IČ DPH

Bankové spojenie

Číslo účtu

Tel. kontakt

E-mail

Adresa a popis nehnuteľnosti, pre ktorú žiada žiadateľ o zriadenie pripojenia na VV
Obec
Ulica
Súpisné č.
Orientačné č.
Číslo parcely
Č. listu vlastníctva
Pripojenie žiadam pre nehnuteľnosť:

stavebné práce (vyplni v prípade, ak vodovodná prípojka bude
využívaná na stavebné účely)

rodinný dom

počet b.j.

Počet osôb

bytový dom

počet b.j.

Počet osôb

počet b.j.

Počet osôb

záhrada
chata, víkendový dom

iný objekt - špecifikácia nehnuteľnosti .................................................
Predmetom žiadosti je:
zriadenie a napojenie domovej časti VP

realizácia zemných - výkopových prác

montáž meradla

dodávka vodomernej šachty

Informácie o vlastnom vodnom zdroji:
Na nehnuteľnosť, ktorú žiadam pripojiť na VV

mám

nemám vlastný zdroj

„Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach dodávky vody
z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou a sú zverejňované na webovom sídle:
www.tvkas.sk“

Prílohy pre zhotovenie prípojky (kópie):
1. aktuálny list vlastníctva (postačuje aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk)
2. kópiu z katastrálnej mapy v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na verejný
vodovod napojiť (postačuje aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk)
3. zjednodušený situačný náčrtok (situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia
vodomernej šachty, siete verejného vodovodu, trasy prípojky, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní a pod.)
4. splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením
5. nájomnú zmluvu v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej žiada
zrealizovanie vodovodnej prípojky
6. výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (pre právnické osoby)

7. kópia osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ, osvedčenie o registrácii IČ DPH (pre právnické osoby)

Podmienky pre zhotovenie prípojky:
1. Žiadateľ je povinný byť prítomný pri realizácii prác resp. poskytovaní služieb.
2. Po vybudovaní vodomernej šachty a splnení technických podmienok pripojenia termín realizácie zemných
prác pre vodovodnú prípojku, montážnych prác na vodovodnej prípojke/montáže vodomernej zostavy odberateľ
dohodne s pracovníkom spoločnosti TVK, a.s.
3. Podľa § 7, písm. b zákona č. 442/2002 Z.z. je vlastník vodovodnej prípojky povinný zabezpečiť, aby vodovodná prípojka
bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu
vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode
4. Podľa § 27, odst.7 zákona č. 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť vlastný vodný zdroj vody s vodovodnou prípojkou
pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.
5. Žiadateľ vyhlasuje, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné.

ROZHODNUTIE o zriadení pripojenia vodovodnej prípojky/osadenie meradla
(Vyplňuje prevádzkové stredisko TVK a.s. Trenčín)

Na základe predložených podkladov a vykonania kontroly
súhlasíme

V

nesúhlasíme

dňa

podpis žiadateľa

podpis zamestnanca TVK

