
Žiadosť prevzal (meno, priezvisko):

dňa:

  "ISPA" Číslo zákazky

1. ŽIADOSŤ  O ZRIADENIE PRIPOJENIA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY (KP)
na verejnú kanalizáciu (VK) v prevádzke SEVAK a. s. (dodávateľ) za účelom odvádzania odpadových vôd

1.1 O zriadenie pripojenia KP žiada 

 

zo dňa 

1.2 Žiadateľ 

Meno a priezvisko/Obchodné meno:

Sídlo (adresa) ulica: číslo:

Obec: PSČ:

IČO (rod. číslo): IČ DPH:

Zapísaný v OR

Č. účtu:

Adresa pre poštový styk:

1.3 Adresa a popis nehnuteľnosti, pre ktorú žiada žiadateľ o zriadenie pripojenia KP

V obci: Ulica:

Súp. č.: Orient. č.: Č. parcely: Č. LV:

Pre účely:         

Odvádzanie odpadových vôd :              

Predmetom žiadosti je :         

1.4 Žiadateľ žiada o zriadenie pripojenia KP na odvádzanie

         

Žiadateľ zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s KP. V prípade napojenia nehnuteľnosti na 

VK prostredníctvom spoločnej prípojky žiadateľ súhlasí pri neplnení povinností uvedených v zákone č. 442/2002 Z. z. v platnom znení  

ktorýmkoľvek odberateľom s prerušením odvádzania odpadovej vody podľa § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. ( napr.nezaplatenie stočného)     

 v mieste pripojenie KP na  VK.

1.5 Prílohy k žiadosti - záväzné vyznačí dodávateľ:

  

       nie staršieho ako 3 mesiace)

V dňa

2. Vyjadrenie stavebného úradu 

Obecný úrad v  

a                                                                  s vybudovaním kanalizačnej prípojky  - drobnej stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb.

V dňa
ŽKP 1/2 podpis a pečiatka OÚ

                         s   rozkopaním verejného priestranstva

 meno, podpis a pečiatka žiadateľa

(vypisuje žiadateľ)

Bankové spojenie:

Telefón:

vlastník nehnuteľnosti

osoba zastupujúca vlastníka nehnuteľnosti na základe poverenia alebo mandátnej zmluvy č.

rodinný dom - novostavba   iný objekt (špecifikovať)

z domácnosti  z priemyslu z poľnohospodárstva od ostatných odberateľov    

zriadenie a napojenie novej KP                       rekonštrukcia pôvodnej KP

splaškovej odpadovej vody        vody z povrchového odtoku priemyselných odpadových vôd        

Výpis z obchodného registra, zriaďovacej listiny alebo živnostenského registra (kópiu overí zamestnanec dodávateľa podľa predloženého originálu 

Overené poverenie alebo mandátna zmluva na zastupovanie žiadateľa

List vlastníctva pripájanej nehnuteľnosti - aktuálny

Dohoda o zriadení časti KP na cudzom pozemku (overené podpisy) + list vlastníctva dotknutých pozemkov

Dohoda o zriadení spoločnej KP (overené podpisy)

Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti  o spoločnom zriadení KP (overené podpisy)

Kópia z katastrálnej mapy so zákresom trasy prípojky

Určenie množstva odpadovej vody vypustenej do VK odborným výpočtom

súhlasí nesúhlasí

súhlasí nesúhlasí



3. Identifikačné údaje k spracovaniu zmluvy na odvádzanie odpadových vôd

Číslo zákazky

3.1 Odberateľ je zhodný ako Žiadateľ  uvedený v bode 1.2 tejto žiadosti               

Ak odberateľ nie je zhodný ako Žiadateľ(vlastník), daňové doklady budú vystavované na platcu na základe zmluvy o určení platcu.

3.2 Odberateľ/platca 

Meno a priezvisko/Obchodné meno:

Sídlo (adresa) ulica: číslo:

Obec: PSČ

IČO: IČ DPH: Telefón:

Bankové spojenie: Č.účtu

3.3 Adresa pre zasielanie daňových dokladov (faktúr) za odvádzanie odpadových vôd

Adresa je zhodná ako adresa uvedená v bode 3.2                                      Ak adresa nie je zhodná  s adresou uvedenou v bode 3.2 tejto žiadosti :

Meno a priezvisko/ Obchodné meno

Sídlo (adresa) ulica: číslo:

Obec: PSČ:

4. ROZHODNUTIE   o zriadení pripojenia  kanalizačnej prípojky (KP)  na verejnú kanalizáciu (VK)

                              (vyplňuje dodávateľ)

4.2 K zriadeniu pripojenia požadujeme dodržať  tieto technické požiadavky :

V súlade so schválenou PD a vyjadreniami dodávateľa 

a tieto ďalšie podmienky:

4.3 Špecifiká pre uzatvorenie zmluvy na odvádzanie odpadových vôd

4.4 So zriadením pripojenia  nesúhlasíme z nasledovných dôvodov:

4.5 Montážne práce na KP budú vykonané dodávateľom  v spoločne dohodnutom termíne.

Toto rozhodnutie bolo schválené dňa vedúcim RPS  meno podpis

Rozhodnutie dodávateľa o zriadení pripojenia KP  na VK 

meno

meno

ŽKP 2/2

podpis

4.1 Po preskúmaní  žiadosti                                                                                   so zriadením pripojenia nehnuteľnosti na VK.

podpis

(vypisuje žiadateľ)

(vypisuje dodávateľ)

ÁNO NIE

ÁNO NIE

SÚHLASÍME NESÚHLASÍME

prevzal žiadateľ osobne dňa

prevzal žiadateľ osobne dňa


