Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36252484, IČ DPH: SK 2020172264
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10263/T
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s., 2924123384/1100, IBAN: SK0711000000002924123384

OBJEDNÁVKA
VYJADRENIE K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII:
1.

na účely vydania územného rozhodnutia

2.

na účely vydania stavebného povolenia

3.

iné

NÁZOV ŽIADATEĽA:
Adresa: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
IČO: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DIČ: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Bankové spojenie: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Číslo účtu: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Korešpondenčná adresa: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefónne číslo: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NÁZOV STAVBY, MIESTO STAVBY:
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Žiadosť protokolovaná v podateľni TAVOS, a. s., dňa: ��������������������������������������������������������������������

Priemyselná 10
921 79 Piešťany
T:+421/33 59 66 101
F:+421/33 76 26 063
www.tavos.sk
info@tavos.sk

Fakturačný poplatok za vyhotovenie vyjadrenia bude stanovený podľa rozsahu projektovej
dokumentácie v zmysle Zákona NR SR č. 442/2002 Z. z., o verejných vodovodoch a kanalizáciách
v znení neskorších predpisov a cenníka, schváleného vedením TAVOS, a. s., Piešťany vrátane
20 % DPH. V prípade doručenia poštou sa pripočíta poplatok určený cenníkom Slovenskej
pošty, a. s.
Žiadateľ o vyjadrenie uhradil faktúru dňa: ����������������������������������������������������������������������������������������
Žiadateľ o vyjadrenie uhradil čiastku v hotovosti dňa: �������������������������������������������������������������������

PRÍLOHY:
1.

Projektová dokumentácia

2.

Snímka z katastrálnej mapy (kópia)
F-H1-2_1

Spoločnosť Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, Slovenská republika, IČO 36
252 484, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10263/T (ďalej len TAVOS) v súlade
s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov spracúva osobné údaje žiadateľa za účelom plnenia predmetu tejto žiadosti. Tieto osobné údaje
spracúva v automatizovanom informačnom systéme USYS, DIS, PTIS a aj v inej ako automatizovanej podobe.
Žiadateľ udeľuje spoločnosti TAVOS súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.,
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov za účelom spracúvania jeho
osobných údajov prostredníctvom call centra spoločnosti TAVOS, a to na dobu trvania poskytovania plnenia vyplývajúceho
zo žiadosti, najneskôr do lehoty vysporiadania všetkých prípadných nárokov vzniknutých na základe žiadosti.
S poskytnutými osobnými údajmi bude spoločnosť TAVOS vykonávať nasledovné operácie: získavanie, zhromažďovanie,
šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie,
kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidáciu, poskytovanie, sprístupňovanie.
Žiadateľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o právach dotknutej osoby, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Žiadateľ má právo tento súhlas
kedykoľvek odvolať.

podpis a pečiatka
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