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ŽIADOSŤ*
(OBJEDNÁVKA PREDMETNÝCH PRÁC)
O VYJADRENIE K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ
(§ 17, §18 ods. 2) písmeno i zákona č. 442/2002 Z .z.)
O ZAKRESLENIE SMERU A VÝŠKY PODZEMNÉHO POTRUBIA
(§ 17, § 18 ods. 2), písmeno j, zákona č. 442/2002 Z. z.)
O VYTÝČENIE SMERU A VÝŠKY PODZEMNÉHO POTRUBIA
( § 17, § 18 ods. 2), písmeno j, zákona č. 442/2002 Z .z.)

Evid. číslo
žiadosti:
Zákaznícke číslo:
Č. zmluvy:

Dátum prijatia žiadosti:
Č. zmluvného účtu:
Č. odberného miesta:
Č. zákazky:
ŽIADATEĽ/OBJEDNÁVATEĽ:

Meno a priezvisko/názov:
Bydlisko/sídlo organizácie:
Adresa objektu/Názov stavby:
Korešpondenčná adresa:
IČO:
IČ DPH:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Dátum narodenia:
Telefonický kontakt:
Fax:
e-mail:
Kópia katastrálnej mapy

DIČ:

Projektová dokumentácia je podkladom:
Predložená
dokumentácia:

k územnému konaniu
k stavebnému konaniu
k zlúčenému územnému a stavebnému konaniu

Situácia skutočného stavu
Spôsob prevzatia spracovanej dokumentácie:
Spôsob úhrady:

v hotovosti

osobne

bankovým prevodom

poštou
poštovou poukážkou

1. Objednávateľ žiada o zrealizovanie prác súvisiacich :
a) s vyjadrením k projektovej dokumentácii objednávateľa,
b) so zakreslením smeru a výšky podzemného potrubia verejného vodovodu,
c) s vytýčením smeru a výšky podzemného potrubia verejného vodovodu,
d) s vyjadrením k projektovej dokumentácii objednávateľa do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti,
pričom deň doručenia žiadosti sa nezapočítava
e) s vyjadrením k projektovej dokumentácii objednávateľa do 7 pracovných dní od doručenia žiadosti,
pričom deň doručenia žiadosti sa nezapočítava.
f) so zakreslením smeru a výšky podzemného potrubia verejného vodovodu do 3 pracovných dní od
doručenia žiadostí, pričom deň doručenia žiadostí sa nezapočítava.
g) so zakreslením smeru a výšky podzemného potrubia verejného vodovodu, do 7 pracovných dní od
doručenia žiadostí, pričom deň doručenia žiadostí sa nezapočítava.
Vypracovanie odborných stanovísk, vyjadrení k projektovej dokumentácii, zakreslenie smeru a výšky
podzemného potrubia v skrátenom termíne je možné len v prípade, keď to dovoľujú technické možnosti
spoločnosti.

*správnu možnosť označte krížikom

2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu, je v zmysle § 17 odseku 2) zákona .č. 442/2002 Z. z. povinný:
i) 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.
j) 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.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vybrané výkony a služby uvedené v bode 1 v súlade so sadzbami
uvedenými v Cenníku č. 1 (Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou) a v súlade s Metodickými
cenníkovými pokynmi, ktoré sú súčasťou tejto žiadosti.
4. Cena za realizáciu prác bude účtovaná podľa skutočného množstva vykonanej práce. Objednávateľ sa
zaväzuje uhradiť v plnej výške preukázané skutočne vynaložené náklady, na základe faktúry v lehote
splatnosti.
5. V prípade, že práce nebudú zrealizované v lehote podľa bodu 2, prípadne bodov 1d) alebo 1e) pre
prekážky na strane objednávateľa, povinnosti vyplývajúci z tejto žiadosti zanikajú a doklady so zálohou
budú vrátené objednávateľovi.
6. Ak bude objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je prevádzkovateľ
oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy.
7. Objednávateľ prehlasuje, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné.
8. Objednávateľ súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom vo svojom informačnom
systéme evidencie odberateľov v rozsahu tejto žiadosti. Doba platnosti súhlasu je v súlade s osobitnými
zákonmi vymedzujúcimi účel ich spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve.

.....................................................
Podpis starostu obce

*správnu možnosť označte krížikom

..................................................
Podpis objednávateľa
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