
             Nehodiace sa škrtnite 

      POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ                                                                                                                  Príloha č. 8             

                          akciová spoločnosť  

          Považská Bystrica, ul. Nová 133                                          Prevzal dňa : 

         Reg.:odd: Sa, vl.č.:10421/R, Okresný súd Trenčín      IČO: 36672076                                                                                                                                                                                                                      
                                      Č. odberu :   

PPrriihhlláášškkaa                                                                                  vodné (V) a stočné (S) ................................... 

       ooddbbeerruu  vvooddyy,,  ooddvvááddzzaanniiaa  ooddppaaddoovveejj  vvooddyy    jjee  ppooddkkllaaddoomm  pprree  uuzzaattvvoorreenniiee  zzmmlluuvvyy             voda z povrch. odtoku (VPO) .......................                                                                                                                                      

                                                             oo  ddooddáávvkkee  vvooddyy  aa  oo  ooddvvááddzzaanníí  ooddppaaddoovveejj  vvooddyy           
                                                                                                                                                                                                                                         

      Odberateľ -vlastník nehnuteľnosti  

(meno, priezvisko1) -obchodné 

meno)............................................................................................................................. ............. 
 

Sídlo (adresa ):  PSČ - Obec ...................................................   ulica...................................................číslo domu .................. 
   

IČO( dát. nar. ) .................................. DIČ............................... IČDPH.................................   č. telefónu..............................  

Reg.:............................................................................................................................ ..............................  
 

Bankové spojenie : ...................................................... číslo účtu :...................................................... ...................................... 
 

Adresa pre poštový styk :............................................................................................................................ ................................... 
 

Prihlasujem: - odber vody pre nehnuteľnosť,  - odvádzanie odpadovej vody z nehnuteľnosti 
 

        v obci...................................................ulica .................................................. č.domu ........ č.parcely..........č.LV......... 
 

pre  účely:  a) domácnosti      b) ostatní odberatelia       c)kombinované (a+b) 

Dodávku vody a odvádzanie odpadovej vody žiadam zabezpečiť 

        dňom odhlásenia odberu vody a odvádzania odpadovej vody predchádzajúcim odberateľom, t.j.  
 

OM č.............................. od dňa.........................od stavu.................... m3       číslo meradla:.....................priemer......... 
 

OM č.............................. od dňa....................................                                  umiestnenie meradla.............................. 
( OM- odberné miesto) 

 Nehnuteľnosť má - nemá vlastný zdroj                                                                                                      
 

 Na vodovodnej prípojke je – nie je osadené meradlo 

 Pre meranie množstva dodanej vody: 

- vybudujem vodomernú šachtu podľa  požiadaviek  Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. a uhradím mu montáž vodomernej 

zostavy 

- súhlasím s ponechaním existujúceho meradla  

- žiadam Považskú vodárenskú spoločnosť, a.s., o montáž nového meradla (za úhradu) 
          

          Na kanalizačnej prípojke je – nie je osadené meranie  

Odpadová voda z povrchového odtoku z nehnuteľnosti  je  - nie je  napojená na verejnú kanalizáciu 
 

Plochy odvádzané z povrchového odtoku (VPO) do verejnej kanalizácie (VK)  

Písm. Druh odvodnenej plochy Súčiniteľ 

odtoku k1-3 

Výmera plochy /m2/ 

celkovej  odvodnenej redukovanej 

A Zastavané a málo priepustné spevnené plochy /strechy, betónové   a 

asfaltové povrchy a pod./ 
0,9    

B Čiastočne priepustné spevnené plochy /dlažby s vyspárovaním 

pieskom, štrkom a pod. 

0,4    

C Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou /trávniky, 

záhrady a pod./ 

0,05    

 

Faktúry za vodné a stočné žiadam zasielať na adresu :  - vlastníka nehnuteľnosti      - zmluvne určeného platcu 

 

V .................................................    dňa ......................................                              ............................................................ 
                                                                                                                                                                      meno , podpis a pečiatka odberateľa 

Údaje o odvodňovaných plochách overil pracovník  Považskej vodárenskej spoločnosti  dňa .............................  

Meno............................................. podpis .......................................................  

Do informačného systému - karta odberov-   zaevidoval dňa ..................................... meno....................................podpis............... 

                                            - odberatelia-       zaevidoval dňa ..................................... meno....................................podpis...............  

1) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb postupuje podľa nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Informácie 

o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa www.povs.sk. 

 

http://www.povs.sk/

