
Plán obnovy  

A. Súhrnný zoznam objektov a  zariadení zahrnutých do plánu obnovy verejných vodovodov 
od 1. januára 2015 do 31. decembra 2024 

Názov vlastníka verejného vodovodu1)   
I O:  
Sídlo:   
Adresa:  
Ulica 
Mesto 
PS  

 

Kontaktné údaje: 
Telefón, gsm 
Fax 
E-mail 

 

Štatutárny orgán:2) 
Štatutárny zástupca:3) 

 

Obnova verejných vodovodov Merate né 
ukazovatele 
projektu4) 

Cena, tis. € 

Rok 2015  Cena spolu, tis. € 
Názov zásobovanej oblasti 1 

obec 1, názov projektu5) 1 
obec 1, názov projektu 2 
......... 
obec 1, názov projektu i 
obec 1, obnova spolu 
obec 2, obnova spolu 
.............. 
obec i, obnova spolu 

 
............ 
............ 
............ 
............ 
Spolu obec 1 
Spolu obec 2 
...... 
Spolu obec i 

 spolu za zásobovanú oblas  1 
 za projekt 1 
 za projekt 2 
 ...... 
 za projekt i 
 spolu za obec 1 
 spolu za obec 2 
 ...... 
 spolu za obec i 

Názov zásobovanej oblasti 2 
Názov zásobovanej oblasti 3 
...... 
Názov zásobovanej oblasti x 

  spolu za zásobovanú oblas  2 
 spolu za zásobovanú oblas  3 
...... 
 spolu za zásobovanú oblas  x 

Detto po jednotlivých rokoch za obdobie  
2016 – 2024 

 Cena spolu, tis. € 

Za vlastníka  verejného vodovodu  
za obdobie 2015 – 2024 spolu 

 Cena spolu, tis. € 

 
Poznámka:  
1) Vlastníkom verejného vodovodu  sa rozumie vodárenská spolo nos , obec alebo iná právnická osoba.  
2) Názov štatutárneho orgánu. 
3) Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu. 
4) Projektom sa rozumie formulácia, zámer alebo návrh pre konkrétny objekt alebo zariadenie verejného vodovodu.  
5) Merate ným ukazovate om projektu sa rozumie napríklad d žka potrubia v km, názov a po et objektov  a zariadení zaradených do plánu 

obnovy. 

Plán obnovy verejných vodovodov bol schválený ................................................... (doplni  názov štatutárneho 
orgánu a íslo uznesenia) 

Dátum:   
-----------------------                                         ------------------------- 
  odtla ok pe iatky                         meno, priezvisko a podpis  
štatutárneho orgánu                                                                                           štatutárneho orgánu 



B. Súhrnný zoznam objektov a  zariadení zahrnutých do plánu obnovy 
verejných kanalizácií od 1. januára 2015 do 31. decembra 2024 

 
Názov vlastníka verejnej kanalizácie1)   
I O:  
Sídlo:  
Adresa: 
Ulica 
Mesto 
PS  

 

Kontaktné údaje: 
Telefón, gsm 
Fax 
E-mail 

 

Štatutárny orgán:2) 
Štatutárny zástupca:3) 

 

  
Obnova verejných kanalizácií Merate né 

ukazovatele 
projektu 4) 

Cena, tis. € 

Rok 2015  Cena spolu, tis. € 
Názov aglomerácie 1 

obec 1, názov projektu5) 1 
obec 1, názov projektu 2 
......... 
obec 1, názov projektu i 
obec 1, obnova spolu 
obec 2, obnova spolu 
.............. 
obec i, obnova spolu 

 
............ 
............ 
............ 
............ 
Spolu obec 1 
Spolu obec 2 
...... 
Spolu obec i 

 spolu za aglomeráciu 1 
 za projekt 1 
 za projekt 2 
 ...... 
 za projekt i 
 spolu za obec 1 
 spolu za obec 2 
 ...... 
 spolu za obec i 

Názov aglomerácie 2 
Názov aglomerácie 3 
...... 
Názov aglomerácie x 

  spolu za aglomeráciu 2 
 spolu za aglomeráciu 3 
...... 
 spolu za aglomeráciu x 

Detto po jednotlivých rokoch za obdobie  
2016 – 2024 

 Cena spolu, tis. € 

Za vlastníka verejnej kanalizácie  
za obdobie 2015 – 2024 spolu 

 Cena spolu, tis. € 

Poznámka:  
1) Vlastníkom verejnej kanalizácie  sa rozumie vodárenská spolo nos , obec alebo iná právnická osoba. 
2) Názov štatutárneho orgánu. 
3) Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu. 
4) Projektom sa rozumie zámer alebo návrh pre konkrétny objekt alebo zariadenie verejnej kanalizácie.  

      5) Merate ným ukazovate om  projektu  sa rozumie napríklad d žka potrubia v km, názov a po et objektov  a zariadení zaradených do plánu 
obnovy. 

Plán obnovy verejných kanalizácií bol schválený ................................................... (doplni  názov 
štatutárneho orgánu a íslo uznesenia) 

 
Dátum:  
-----------------------                                  ------------------------- 
 odtla ok pe iatky                   meno, priezvisko a podpis 
štatutárneho orgánu                                                                            štatutárneho orgánu 




