ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a. s.

ŽIADOSŤ O VYJADRENIE
K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII
Evidenčná pečiatka ZsVS, a. s.

odštepný závod GALANTA
P. Pazmánya 4
927 00 Šaľa
IČO: 36550949
Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre:

□
územné rozhodnutie □
ohlásenie drobnej stavby □
stavebné povolenie

(požadovanú možnosť označte: X)
* Povinný údaj

vyjadrenie k existencií inžinier. sieti
v správe ZsVS, a. s.

□
iné □

** Povinný údaj pre firmy

Žiadateľ
Meno a priezvisko / Obchodné meno:*
Adresa fyzickej osoby / sídlo firmy*
Ulica, číslo:*
PSČ:*

Obec:*
Kontaktná osoba (platí pre právnicku osobu): **
Telefónne číslo žiadateľa:*

E-mail:

Identifikačné údaje firmy (vypĺňajú len právnické osoby)**
IČO:**

IČ DPH/DIČ:**

Stavebník (vypĺňať v príp. ak vyjadrenie bude fakturované a zasielané osobe inej ako je žiadateľ)
Meno a priezvisko / Obchodné meno:*
Ulica, číslo:*
PSČ:*

Obec:*
Identifikačné údaje firmy (vypĺňajú len právnické osoby)**
IČO:**

IČ DPH/DIČ:**

Spôsob prevzatia vyjadrenia:*

osobne

□

poštou

□

Žiadam o vyjadrenie k projektu stavby:
Názov stavby v súlade s projektovou dokumentáciou:*
Číslo parcely:

Miesto stavby:*

Číslo LV:
(požadovanú možnosť označte: X)

□
- existujúca vodovodná prípojka, len montáž vodomeru
□
- exist. vod. prípojka, rozšírenie z vnútorného rozvodu, za vodomerom
□
Vodomerná šachta:
existujúca □
navrhovaná □
Vodomer:
existujúci □
navrhovaný □
Kanalizačná prípojka: - nová kanalizačná prípojka s novým odbočním z verejnej kanalizácie
□
- existujúca kanalizačná prípojka
□
Domová prečerpávacia stanica (PČS):
existujúca □
navrhovaná □
Žumpa:
existujúca □
navrhovaná □
Rozšírenie ver. vodovodu/ ver. kanalizácie:
vodovodu □
kanalizácie □
Iná investičná akcia
□
Vodovodná prípojka:

- nová vodovodná prípojka s novým odbočením z verejného vodovodu

Povinné prílohy k žiadosti:
- Kópia výpisu listu vlastníctva (aktuálny LV, postačuje informatívny, resp. výpis z www.katasterportal.sk)
- Kópia katastrálnej mapy s vyznačenou parcelou
- Projektová dokumentácia zdravotechniky rodinného domu, prestavba, nadstavba, prístavba a pod. so situačným výkresom
- K žiadosti o vyjadrenie k vodným a ostatným stavbám (rozšírenie, rekonštrukcia, prekládka verejného vodovodu, verejnej kanalizácie
alebo objektov a zariadení, ktoré sú ich súčasťou) kompletnú projektovú dokumentáciu
- V prípade ak žiadateľom je iná osoba ako stavebník doložiť súhlas so spracovaním osobných údajov stavebníka v zmysle zákona
č. 122/2013 Z.z.

Cena za realizáciu prác bude účtovaná v súlade so sadzbami uvedenými v platných cenníkoch ZsVS, a. s.. Daň z pridanej
hodnoty bude účtovaná v zmysle platných právnych predpisov
Pri zaslaní neúplnej žiadosti alebo len časti dokladov bude žiadosť vrátená späť žiadateľovi na doplnenie.

V zmysle §17, ods. 2, pism. i) zákona č. 442/2002 Z.z.
Prevádzkovateľ je povinný vyjadrovať sa za odplatu k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby rodinných domov, sídelných
celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj k zmenám vo výrobnom procese fyzických osôb alebo právnických osôb z hľadiska
požiadaviek na zásobovanie pitnou vodou do 30 dní odo dňa vyžiadania.

V zmysle §17, ods. 2, pism. j) zákona č. 442/2002 Z.z.
Prevádzkovateľ je povinný na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného potrubia verejného
vodovodu do jeho dokumentácie do 15 dní odo dňa vyžiadania alebo smer a výšku vytýčiť v teréne do 7 dní odo dňa vyžiadania.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon")
Žiadateľ je dotknutá osoba. Ako dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzujem, že som bol v súlade so zákonom Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s. (ďalej len „dodávateľ“) oboznámený so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov, ktoré
slúžia na zisťovanie, preverovanie a kontrolu identifikácie žiadateľa na účel podania žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii a
s tým súvisiacej fakturácie, telefonického kontaktu, elektronickej formy komunikácie a korešpondencie medzi stranami vyplývajúcich z
práv a povinností týkajúcich sa žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii. Ďalej svojim podpisom potvrdzujem, že som bol
dodávateľom informovaný, že osobné údaje sú spracovávané v informačnom systéme dodávateľa a v nevyhnutnej miere môžu byť, na
základe písomnej zmluvy, poskytnuté zmluvným partnerom dodávateľa na poštový styk, na tlač, balenie a rozosielanie faktúr,
upomienok a oznámení, na podporu, správu a vývoj informačného systému a spoločnostiam na výkon externého auditu, právne
vymáhanie pohľadávok, ak sú tieto činnosti zmluvne zabezpečované zmluvnými partnermi dodávateľa. Ako dotknutá osoba zároveň
svojim podpisom potvrdzujem, že som oboznámený a poučený o svojich právach. Na základe písomnej žiadosti mám právo na prístup
k svojim osobným údajom, nárok na informácie ohľadom spracúvania mojich osobných údajov, právo na opravu nesprávnych,
neúplných a neaktuálnych údajov, likvidáciu osobných údajov po splnení účelu spracovania a na ďalšie práva a nároky v zmysle
zákona. V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona je dodávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej
osoby, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných
strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť
dotknutej osoby. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Viac informácií ohľadne spracúvania
osobných údajov dodávateľom poskytnú zákaznícke centrá alebo sa dotknutá osoba dozvie na stráne: 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.

Podpisom tejto žiadosti čestne vyhlasujem, že som splnomocnený od stavebníka poskytnúť jeho osobné údaje dodávateľovi
za vyššie uvedených podmienok

Faktúru za vyjadrenie vystaviť na:

žiadateľa
stavebníka

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

□
□

...................................................................
podpis žiadateľa (pečiatka v prípade právnickej osoby)

