Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Tel: 044/5437711 Fax: 044/5522863 E-mail: zakaznickecentrum@lvsas.sk www.lvsas.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka číslo 10547/L
IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 4204342/0200 IBAN SK4702000000000004204342

OBJEDNÁVKA na poskytnutie vyjadrenia - podkladu*
Odberateľ:
Obchodné meno / Meno a Priezvisko: ........................................................................................................................................
Sídlo / Miesto podnikania / Adresa: ............................................................................................................................................
Korešpondenčná adresa: ..............................................................................................................................................................
V zastúpení / Splnomocnená osoba: ............................................................................. Tel. kontakt: ........................................
IČO / Dátum narodenia: ........................................... DIČ: ........................................... IČ DPH: ..............................................

Predmet objednávky:
Poskytnutie vyjadrenia k projektovej dokumentácii stavby / podkladu* na základe žiadosti zo strany odberateľa.
Názov projektu:

Poskytovanie vyjadrení
Vyjadrenie k projektu pre vydanie územného rozhodnutia
a) na výstavbu rodinného domu, garáže, hosp. budovy a pod. pri RD a objektu
1.
individuálnej rekreácie
b) na výstavbu akejkoľvek stavby okrem stavieb uvedených pod bodom a)
Vyjadrenie k PS pre ohlásenie drobnej stavby (elektrická., plynová., vodovodná.,
2.
kanalizačná prípojka; oplotenia ...)

v EUR v EUR s
bez DPH
DPH
Počet

10,00

12,00

29,17

35,00

10,00

12,00

15,00

18,00

29,17

35,00

29,17

35,00

29,17

35,00

45,83

55,00

Vyjadrenie k projektu pre vydanie stavebného povolenia (1 objekt):
a) novostavba alebo rekonštrukcia rodinného domu, garáže, hosp. budovy a pod. pri RD
3. a objektu individuálnej rekreácie
b) novostavba alebo rekonštrukcia akejkoľvek stavby okrem stavieb uvedených pod
bodom a)
Štúdie, investičné zámery, projekty geologických úloh, geologické prieskumy,
4. návrhy ochranných pásiem vodných zdrojov, povolenia k činnostiam v ochranných
pásmach vodných zdrojov
Inžinierske stavby (vodovody, kanalizácie, plynovody, kábel. trasy ...), dopravné
5. stavby (mestské komunikácie, cesty, mosty, diaľnice, parkoviská a verejné priestranstvá
...), úpravy tokov - PS pre stavebné povolenie nových stavieb a rekonštrukcií
Výstavba súborov stavieb a areálov (napr. rekreačných, priemyselných a pod.),
6. sústredená bytová výstavba (rodinné a bytové domy) s návrhom vodohospodárskych
inžinierskych sietí a inej technickej vybavenosti - PS pre stavebné povolenie

Poskytovanie podkladov
1. Grafické vytlačenie podkladov z GIS - cena v EUR/A4
2. Zakreslenie podzemných vedení - orientačné - cena v EUR/1 hod.

v EUR v EUR s
bez DPH
DPH
Počet

4,17
6,67

5,00
8,00

Osobitné dojednania:
Prirážka k cene podľa platného cenníka - v prípade poskytnutia podkladov alebo vyhotovenia vyjadrenia v skrátenom
termíne do 7 pracovných dní od doručenia žiadosti uhradí objednávateľ dvojnásobok ceny.
1.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš ako dodávateľ sa zaväzuje
poskytnúť dohodnuté dielo za ceny uvedené v cenníku objednávky. Odberateľ dodanie diela záväzne objednáva,
zaväzuje sa dielo prevziať a zaplatiť za hotové dielo. Cena za realizáciu prác bude účtovaná v súlade so sadzbami
uvedenými v platnom cenníku LVS, a.s.

2.

Dielo bude odovzdané odberateľovi až po uhradení celej sumy za vykonané práce.

3.

Prevádzkovateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš 031 05, IČO: 36 672 441 (ako
dodávateľ), ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: osobne_udaje@lvsas.sk), spracúva osobné údaje fyzických osôb
jednotlivcov ako objednávateľov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov vedenom pod názvom: „IS
agendy objednávok a zákaziek fyzických osôb jednotlivcov“ za účelom vedenia agendy týchto objednávok, a to na právnom
základe, ktorým je predzmluvný/zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom. Prevádzkovateľ pre tento účel v rámci

* nehodiace sa preškrtnite

predzmluvného vzťahu získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich poskytujú prevádzkovateľovi povinne, inak
zmluvný vzťah nemôže vzniknúť.
Prevádzkovateľ spracúva kategórie osobných údajov: bežné osobné údaje (tak ako sú uvedené vo formulári- meno, priezvisko,
adresa, dátum narodenia, kontaktné údaje) a uchováva ich počas plynutia úložnej doby určenej v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a platného registratúrneho plánu (interného predpisu schváleného príslušným archívom), ak ich
obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných
právnych predpisov (najmä súdy, polícia, kontrolné orgány), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby,
sprostredkovateľ ak pôsobí.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov spoločnosti), sú riadne poverené
spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny, resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu
osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá
osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti pri uplatňovaní uvedených práv môžu dotknuté osoby adresovať:
- v listinnej forme na sídlo spoločnosti (prevádzkovateľa),
- v elektronickej forme na mail osobne_udaje@lvsas.sk,

V Liptovskom Mikuláši dňa:

V ............................................... dňa:

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

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

Dodávateľ

Odberateľ
Meno a priezvisko odberateľa (paličkové písmo)
pečiatka a podpis
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