
Žiadateľ : 

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
Poprad 058 01 

VEC : Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva

Identifikačné údaje žiadateľa 

Názov: 

Sídlo : 

Štatutárny zástupca : 

IČO : 

ĎIČ : 

IČ DPH : 

Kontaktné údaje (Tel./E-mail) : 

Identifikácia stavby 

Názov vodnej stavby : 

Realizovaná v rámci hlavnej stavby (názov) : 

Miesto stavby : 

Ulica : 

Pozemky (par.č.) : 

Stavebník 

Názov : 

Sídlo : 

V  dňa  .

………...……………….
 podpis



Prílohy:

Doklady požadované k prevzatiu nového vodovodu do majetku PVS, a.s. a k prevádzkovaniu PVPS:

1. Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia
2. Zápis o dezinfekcii vodovodného potrubia
3. Protokol o skúške vzorky o mikrobiologickej nezávadnosti pitnej vody zo Skúšobného laboratória
4. Protokol o skúške funkčnosti signalizačného vodiča
5. Záznam o kontrole vyhovujúcej funkcie všetkých armatúr vrátane hydrantov pre požiarne zabezpečenie
6. Projekt skutočného vyhotovenia s detailnými výkresmi a pozdĺžnymi rezmi jednotlivých vodovodov a ich 
súčastí – kladačská schéma vodovodu
7. Porealizačné zameranie v JTSK v digitálnej forme (formát dgn), /pozdĺžne profily/ + fotodokumentácia 
stavby (CD). V prípade, že nebol vypracovaný polohopis okolia stavby, zameranie vložiť do podkladu 
katastrálnej mapy KN/EN
8. Prevádzkový poriadok resp. doplnok k prevádzkovému poriadku verejného vodovodu
9. Certifikáty a záznamy o zhode použitých materiálov a armatúr
10. Územné rozhodnutie
11. Stavebné povolenie
12. Preberací protokol od zhotoviteľa stavby (záruka)
13. Zoznam odberateľov
14. Záznam o funkčnosti zvarov + osvedčenie zváračov pre HDPE
15. Majetkovo – právne usporiadanie stavbou dotknutých pozemkov pri realizácii verejného vodovodu (zápis 
vecného bremena do katastra nehnuteľností)

Doklady požadované k prevzatiu novej kanalizácie do majetku PVS, a.s. od právnických osôb:
 
1. Zápis o tlakovej skúške kanalizačného potrubia/kamerová skúška
2. Projekt skutočného vyhotovenia s detailnými výkresmi a pozdĺžnym profilom uloženia kanalizácie so 
zaznačením trasy kanalizačných prípojok a umiestnenia kanalizačných revíznych šácht.
3. Porealizačné zameranie v JTSK v digitálnej forme (formát dgn), /pozdĺžne profily/ + fotodokumentácia 
stavby (CD). V prípade, že nebol vypracovaný polohopis okolia stavby, zameranie vložiť do podkladu 
katastrálnej mapy KN/EN
4. Prevádzkový poriadok resp. doplnok k prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie
5. Certifikáty a záznamy o zhode použitých materiálov a šácht
6. Územné rozhodnutie
7. Stavebné povolenie
8. Preberací protokol od zhotoviteľa stavby (záruka)
9. Zoznam odberateľov napojených na verejnú kanalizáciu
10. Nadobúdacia hodnota majetku kanalizácie (investičné náklady vynaložené na realizáciu kanalizácie bez 
kanalizačných odbočení)
11. Majetkovo – právne usporiadanie stavbou dotknutých pozemkov pri realizácii kanalizácie s ochranným 
pásmom (zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností)

Požadované doklady je potrebné predložiť v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme + CD 


	Textov#C3#A9 pole 1: 
	Textov#C3#A9 pole 2: 
	Textov#C3#A9 pole 3: 
	Textov#C3#A9 pole 4: 
	Textov#C3#A9 pole 5: 
	Textov#C3#A9 pole 6: 
	Textov#C3#A9 pole 7: 
	Textov#C3#A9 pole 7_2: 
	Textov#C3#A9 pole 7_3: 
	Textov#C3#A9 pole 7_4: 
	Textov#C3#A9 pole 7_5: 
	Textov#C3#A9 pole 7_6: 
	Textov#C3#A9 pole 7_7: 
	Textov#C3#A9 pole 7_8: 
	Pole vzorky 1: 
	Pole vzorky 2: 
	Pole vzorky 2_2: 


