MARIBORSKI VODOVOD,
JAVNO PODJETJE, D.D.
Jadranska cesta 24
2000 Maribor
Tel.: (02) 320-77-00
Fax: (02) 320-34-60

Številka priključka:

Številka prijave:

Številka stranke:

PRIJAVA vodovodnega priključka
(izpolni lastnik nepremičnine)

PODATKI O LASTNIKU NEPREMIČNINE OZIROMA NAROČNIKU PRIKLJUČKA:
Priimek in ime fizične osebe oziroma podjetja, ki se priključuje:________________________________________________________
Ulica in hišna številka stalnega prebivališča oziroma sedeža:__________________________________________________________
Kraj in poštna številka: __________________________________________________ e-mail:_______________________________
Telefonska št. kontaktne osebe: __________________ Davčna št.: ___________________ Davčni zavezanec:

DA

NE

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Občina:____________________________ Parcelna številka: ________________Katastrska občina:_________________________
Naslov objekta, ki se priključuje – ulica, hišna št. in kraj:______________________________________________________________
Naslov najbližjega objekta (v kolikor objekt, ki se priključuje še nima naslova) – ulica, hišna št. in kraj:
__________________________________________________________________________________________________________
Vrsta nepremičnine ali dela nepremičnine, ki se priključuje (označi):
stanovanjski objekt / stanovanje

poslovni prostor

objekt namenjen negospodarstvu

gospodarsko-kmetijski objekt

Vrsta priključka (označi):

začasni

stalni

Priklop na javno kanalizacijo (označi):

poslovno-stanovanjski objekt

DA

gradbišče

industrijski objekt
drugo:______________

gradbeni provizorij

NE

Predvideni mesečni pavšal (vpiši): _______________ m³

IZJAVA

Podpisani lastnik nepremičnine izjavljam, da sem seznanjen z vsebino Odloka o načinu opravljanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v
občini, kjer se nepremičnina navezuje na javno vodovodno omrežje in s Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega
vodovodnega sistema. Ravnal se bom skladno z navodili in členi omenjenih aktov, kakor tudi ob morebitnih spremembah in dopolnitvah, ki bodo
nastale v kasnejših obdobjih.
Podpisnik jamčim za pravilnost vseh navedenih podatkov v tem obrazcu in soglašam, da se osebni podatki iz te vloge lahko obdelujejo skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

V Mariboru, dne:_____________________
Veljavnost prijave je 2 leti

Podpis lastnika oziroma zakonitega zastopnika

PODATKI O PRIKLJUČKU:
Vrsta priključka (označi):
Nastavitev priključka:

samostojni

odštevalni
datum: ________________

delilni

kontrolni vodomer

podpis:__________________________

PRILOGE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zemljiško knjižni izpisek (starost največ 3 mesece) oziroma kupoprodajno pogodbo
Uradni situacijski načrt v merilu M 1:1000, 500, 2000 ali 2880
Gradbeno dovoljenje
Predhodno izdani projektni pogoji in mnenja
Podpisane pogodbe o služnosti z lastnikom (lastniki) zemljišča, preko katerega (katerih) poteka vodovodni priključek¹
Soglasje za prekop cestišča
Pogodba o dovolitvi služnosti upravljavcu za vzdrževanje priključka
Soglasje občine za izvedbo vodovodnega priključka in potrdilo občine o plačilu nadomestila za priključitev v skladu s predpisi občine
Izjava o čiščenju odpadnih in padavinskih voda (izda upravljavec javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda ali občinska
uprava)

¹Lokacijo priključka določi referent za izvedbo priključka na osnovi obstoječih Odlokov in Pravilnikov, ki so v času izvedbe priključka v veljavi na področju občine,
kjer se priključek izvaja.

