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ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCII
ADRESA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLOČNOSTI
Meno a priezvisko / obchodné meno

Dátum narodenia / IČO

Ulica, popisné číslo

Telefón

Mesto / obec

PSČ

DIČ / IČ DPH

E - mail

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (nevypĺňa sa, ak je zhodná s adresou trvalého pobytu / sídla spoločnosti)
Meno a priezvisko / obchodné meno

Ulica, popisné číslo

Mesto / obec

PSČ

TÝMTO VÁS ŽIADAM O VYJADRENIE K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII
Názov stavby (napr. rodinný dom, chata, prístavba a pod.)

Číslo listu vlastníctva

K územnému konaniu, stavebnému konaniu, k pripojeniu na vodovod a kanalizáciu, atď.

Číslo parcely

Miesto stavby (katastrálne územie), ulica

V rámci projektovej dokumentácie žiadam o pripojenie na vodovod vodovodnou prípojkou
Ak áno, predpokladaná dĺžka vodovodnej prípojky bude
Vodomerná šachta

je /

bude

m,

áno

.

umiestnená na pozemku parcelné číslo

Ak áno, predpokladaná dĺžka kanalizačnej prípojky bude

m,

áno

vnútorná dimenzia prípojky DN

domovej ČOV

žumpy

T – kus

mm.

vnútorná dimenzia prípojky DN

V rámci projektovej dokumentácie žiadam o pripojenie na kanalizáciu kanalizačnou prípojkou:

Ak nie, odvádzanie odpadových vôd bude do:

nie

nie
mm.

iné

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE
Číslo odberného miesta

Zákaznícke č. / č. odberateľa

Poznámka

AVS, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 34 134 697, DIČ: 2020404155, IČ DPH: SK2020404155 IBAN: SK81 1111 0000 0010 1192 0018
tel.: +421 (0)2 5441 0504, e-mail: info@a-vs.sk, www.a-vs.sk Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 48434/B
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K ŽIADOSTI JE POTREBNÉ DOLOŽIŤ
1.
Projektová dokumentácia ZDRAVOTECHNIKA – VONKAJŠIE VZŤAHY – na vyjadrenie pre pozemné stavby musí obsahovať samostatné prílohy (popis +
zákres existujúceho stavu a popis + zákres navrhovaného riešenia):
a)

vodovodná prípojka
technická správa
situácia v mierke 1:500
pozdĺžny profil
výpočet potreby vody vrátane návrhu
vodomera
• kladačský plán s vodomernou zostavou
• stavebný výkres vodomernej šachty
•
•
•
•

2.
3.
4.
5.
6.
7.

b)
•
•
•
•

kanalizačná prípojka
technická správa
situácia v mierke 1:500
pozdĺžny profil
výkres revíznej šachty

c)

dažďová kanalizácia nehnuteľnosti
• technická správa: výpočet ich množstva
a popis spôsobu odovzdávania a
likvidácie povrchového odtoku vôd
• situácia v mierke 1:500
• technický výkres odvádzacieho a
vsakovacieho systému

Výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti (alebo iný doklad preukazujúci vlastníctvo).
Kópia katastrálnej mapy.
Dohoda o umiestnení (vybudovaní) vodomernej šachty na cudzom pozemku v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.
Dohoda o pripojení na existujúcu vodovodnú prípojku (T - kus) s overeným podpisom.
Dohoda o pripojení na existujúcu kanalizačnú prípojku (kanalizačná tvarovka) s overeným podpisom.
Dohoda o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku.

Prílohy 1,2 a 3 sa predkladajú k nahliadnutiu, budú vrátené žiadateľovi späť spolu s vyjadrením, prílohy 4 až 7 sa predkladajú len v prípade potreby.
Po zaslaní neúplnej žiadosti alebo len časti dokladov bude žiadosť vrátená žiadateľovi späť na doplnenie.
Žiadateľ akceptuje cenu za vyjadrenie v zmysle platného cenníka výkonov a služieb AVS, s.r.o.
V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení je žiadateľ povinný písomne požiadať spoločnosť AVS, s.r.o. o preverenie technických podmienok pripojenia
na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.
Žiadateľ berie na vedomie, že je povinný dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd spoločnosti AVS, s.r.o.
(ďalej len „VOP“) – zverejnené na www.a-vs.sk.
Žiadateľ si je vedomý trestnoprávneho následku svojho konania v prípade zistenia neoprávneného napojenia na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu,
neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu a neoprávneného vypúšťania vôd do verejnej kanalizácie. Žiadateľ súhlasí s tým, že mu bude v prípade
zistenia neoprávneného napojenia, odberu vody alebo vypúšťania odpadových vôd fakturovaný poplatok v zmysle platného cenníka výkonov a služieb
AVS,
s.r.o., alebo zmluvná pokuta v zmysle platných „VOP“.
Žiadateľ prehlasuje, že sa oboznámil s platnými technickými podmienkami
pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú
kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania

vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach AVS, s.r.o., ktoré sú
zverejnené na www.a-vs.sk.

Žiadateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami, ktoré
mu Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., poskytla v súvislosti
s jej informačnou povinnosťou podľa článku 13 GDPR, a to
prečítaním „Informácie o spracúvaní osobných údajov“ v
kontaktnom centre spoločnosti AVS, s.r.o. alebo na internetovej
stránke AVS, s.r.o.

Miesto / dátum

Podpis žiadateľa

