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Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o.  

Hlavná 943/12, 951 15  Mojmírovce IČO: 36 688 215 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra 

odd. Sro., vložka číslo 18792/N   

 

 

ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE NEHNUTEĽNOSTI  

NA VEREJNÝ VODOVOD – KANALIZÁCIU  

 

 

Žiadosť o 

    Zhotovenie prípojky 

Typ prípojky 

    Vodovodná prípojka 

    Montáž vodomeru      Kanalizačná prípojka 

 

 

Žiadateľ o pripojenie                 

Priezvisko       Meno      Titul     

Dátum narodenia     Telefónne číslo           

Adresa trvalého bydliska               

Ulica      Súpisné číslo     Orientačné číslo   

Obec           PSČ     

Adresa odberného miesta                

Ulica      Súpisné číslo     Orientačné číslo   

Obec     List vlastníctva č.   Parcelné číslo   

 

Zemné práce vykoná: 

    Vodárenská spoločnosť 

     Svojpomocne 

 
Na základe zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach je vlastníkom vodovodnej/kanalizačnej prípojky zriadenej po účinnosti tohto zákona po (1.11.2002) 

osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady. Vlastník vodovodnej/kanalizačnej prípojky je povinný v zmysle tohto zákona zabezpečiť 

opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady.  

Spoločnosť Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. so sídlom Hlavná 943/12, 951 15  Mojmírovce, Slovenská 

republika Vás týmto informuje, že spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti o rozsahu 

a podmienkach spracovania osobných údajov nájdete na www.vssmojmirovce.sk 

 

Súčasťou žiadosti sú prílohy:  

- Projektová dokumentácia – situačný plán 

- Výpis z listu vlastníctva  

- Výpis z katastrálnej mapy  

 

 

 

V ________________, dňa______________   ___________________________ 

 Podpis žiadateľa 

 

 Evidenčná pečiatka  
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Situačný informačný náčrtok nehnuteľnosti a požadovanej prípojky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

splnené/ nesplnené* 

 

 

 

 

Dátum:__________________ ________________________ 

         Pečiatka a podpis 

 

 

 

Podmienky pripojenia: 

 

1. Súhlasím s pripojením nehnuteľnosti za podmienok: 

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

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

 

2. Nesúhlasím s pripojením nehnuteľnosti z dôvodov: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: ________________  ________________________ 

   Pečiatka a podpis 

 

*nehodiace sa škrtnúť 


