
Príloha č.1

 k vyhl. 209/2013 Z.z.

Pol. 

číslo 
Druh spotreby vody m3 .  osoba-1. rok-1 priemerná počet spolu

hodnota osôb m3
spotreby

1. byty a domy

1.1
so spoločnými výtokmi vody (s tečúcou studenou vodou mimo bytu 

alebo domu)
m

3
 .  osoba

-1
. rok

-1 12

1.2
so samostatnými výtokmi vody /s tečúcou studenou vodou v byte 

alebo dome/ a bez WC a bez kúpeľne/
m

3
 .  osoba

-1
. rok

-1

19

2. byty a domy

2.1
so samostatnými výtokmi vody a splachovacími  WC /s tečúcou 

studenou vodou v byte alebo dome/
m

3
 .  osoba

-1
. rok

-1 25

2.2
so samostatnými výtokmi vody a  bez WC,  ale s  kúpeľnou /so 

sprchovacím kútom, vaňou/ a s lokálnou prípravou teplej vody
m

3
 .  osoba

-1
. rok

-1 28

3. byty a domy

3.1
so samostatnými výtokmi vody a splachovacími  WC a s  kúpeľnou/ 

so sprchovacím kútom, s vaňou/ a s externou dodávkou teplej vody
m

3
 .  osoba

-1
. rok

-1 25

4

Čestne prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol v tejto prílohe  

 k zmluve sú úplné a správne.

Legenda: VK- verejná kanalizácia

Poznámky:Legenda: VK - verejná kanalizácia

  Považská vodárenská spoločnosť, a.s.  

ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica

 

SMERNÉ ČÍSLA SPOTREBY VODY                                                                                  

Číslo odberu: 

Miesto odberu - adresa nehnuteľnosti pripojenej na VK

m
3
 .  osoba

-1
. rok

-1 34

Obec:                                Ulica:                                     č. súp.                   č. orient.           

Číslo parcely KN:                                                        Katastrálne územie: 

Odberateľ /producent/  
1)

Meno a priezvisko: 

Adresa trvalého bydliska: 

Adresa zasielania faktúr:

rekreačné chaty, záhradné domčeky a iné                - Spotreba sa vypočíta ako pri položkách 

1-3 s prihliadnutím na dĺžku   užívania v priebehu roka                                 

Dátum od ktorého sa bude stanovené množstvo odpadovej vody účtovať:         

Údaje overil a potvrdzuje správnosť:

B
Y

T
O

V
Ý

 F
O

N
D

3.2
so samostatnými  výtokmi  vody a  splachovacími  WC a s kúpeľnou,/ 

so sprchovacím kútom, vaňou/ a s lokálnou  prípravou teplej vody

meno a priezvisko pracovníka a.s. 

                        podpis odberateľa /producenta/ pečiatka 

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.
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