Prevzal dňa :
Podpis:
Reg.:odd:Sa, vl.č: 10544/L, Okresný súd Žilina

IČO: 36 672254

Číslo odberu
stočné (S): .......................
voda z povrch.odtoku (VPO): ...........

Prihláška – splaškové odpadové vody

na odvádzania splaškovej odpadovej vody, ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (VK)
Producent (odberateľ) (meno, priezvisko -obchodné meno,zastúpený): ....................................................
...........................................................................................................................................................
Sídlo (adresa trvalého bydliska) ulica: .......................... číslo súpisné: ........... číslo orientačné: ............
Obec : ............................................

PSČ: ......................... číslo tel. kontaktu: .................................

IČO(dátum nar. ): ................................

IČ DPH: ........................... DIČ: ...........................................

Zápis v obchodnom ( živnostenskom) registri: ..........................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................... číslo účtu:..........................................................
Poštová adresa zasielania faktúr: .....................................................................................................
Prihlasujem: - 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)

OM stočné č.: ........................ od:.............................
umiestnenie meradla KP (VP):

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

stav meradla VP: ................................

miesto (ulica)napojenia KP: ...............................
termín predpokladaného napojenia na VK: súčasne s napojením na VV
napojenie na kanalizáciu od: ....................

*

najneskôr do termínu začiatku užívania stavby alebo jej kolaudácie
Nehnuteľnosť má - nemá vlastný zdroj *. Na vodovodnej prípojke je – nie je osadené meradlo *.
Na vlastnom zdroji vody je – nie je osadené meranie *.
Pre meranie množstva odvádzanej odpadovej vody:
1) * súhlasím s ponechaním meradla na vodovodnej prípojke verejného vodovodu,
2) * súhlasím s určením množstva odvedenej odpadovej vody poľa smerných čísel spotreby vody poľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR
č.397/2003 Z.z. v platnom znení (jedná sa o producenta – odberateľa, ktorý nemá osadené meradlo, alebo meradlo nevyhovuje zákonným
požiadavkám),
3) * vybudujem na vlastné náklady vodomernú šachtu na vlastný zdroj vody podľa požiadaviek prevádzkovateľa VV a VK (dodávateľa)
a zabezpečím osadenie určeného meradla, ktoré bude vyhovovať zákonným požiadavkám zák. č.142/2002 Z.z. v platnom znení a vyhl.
Č.210/2000 Z.z. v platnom znení
*nehodiace sa škrtnite
-

je zakázané odvádzať/ vypustiť do verejnej kanalizácie vody z povrchového odtoku (zrážky), drenážne vody, odpadové vody
z hospodárskych budov (močovka) a predčistené OV cez vlastné žumpy a domové ČOV
je zakázané prepojenie vlastného zdroja s vodovodnou prípojkou verejného vodovodu v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. v platnom znení
je možná dodávka vody pre nehnuteľnosť len z jedného zdroja ak nie sú vykonané stavebno – technické úpravy rozvodov vody schválené
prevádzkovateľom VV a VK (dodávateľom)
v prípade ak producent (odberateľ) vykoná zmeny v podmienkach dodávky vody a odvádzanie odpadovej vody a neoznámi ich dodávateľovi
minimálne do 30 dní pred ich realizáciou vystavuje sa zmluvným pokutám

Producent (odberateľ) súhlasí, že po zriadení kanalizačnej prípojky bude dodávateľovi uhrádzať mesačné preddavky (zálohy).
Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami, ktoré mu OVS, a.s. poskytla v súvislosti s jej informačnou povinnosťou
podľa článku 13 Nariadenia EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „GDPR“). Aktuálne „Informácie o spracúvaní osobných údajov“ sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti OVS,
a.s., www.ovs.sk v sekcii zákazníci – ochrana osobných údajov.

V .................................................
Do informačného systému

dňa ......................................

.............................................................
meno, funkcia, podpis a pečiatka odberateľa

- karta odberov - zaevidoval dňa ............................ meno............................. podpis...............
- odberatelia - zaevidoval dňa ............................. meno............................... podpis.................

