PREDDAVKOVÉ PLATBY
Vážený odberateľ,
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., (ďalej len dodávateľ) v záujme rozšírenia poskytovaných služieb, ponúka
pre všetky kategórie odberateľov (domácnosti, ostatní odberatelia) možnosť úhrad za dodanú pitnú vodu,
odvedenú odpadovú vodu a odvedené vody z povrchového odtoku mesačnými preddavkovými platbami.
Výška preddavkovej platby

bude vypočítaná z priemeru ročnej spotreby odberateľa.

Spôsob úhrady preddavkov

• Trvalý prevodný príkaz na úhradu – odberateľ uhrádza
bezhotovostné platby preddavkov trvalým prevodným príkazom
zo svojho účtu v prospech jedného z účtov dodávateľa č.ú.:
VÚB IBAN SK47 0200 0000 0025 2713 5154
TATRA-banka IBAN SK59 1100 0000 0026 2416 8281

• dodávateľ na základe návratky prípadne žiadosti dohodne
s odberateľom výšku preddavku
• dodávateľ vypracuje dodatok ku zmluve na preddavkové platby,
ktorý predloží na podpis odberateľovi
• odberateľ dodatok ku zmluve podpíše a doručí dodávateľovi
• odberateľ zabezpečí úhrady preddavkových platieb dodávateľovi

Poskytovanie informácií a zaslanie
vypísanej návratky (žiadosti)

Postup pri platbe trvalým prevodným príkazom k úhrade: odberateľ
zadá banke údaje: číslo účtu dodávateľa, výšku preddavku, variabilný
symbol, frekvenciu platieb preddavkov – mesačne, platnosť príkazu
a pod., na základe ktorých bude banka realizovať platbu preddavkov.
• Platby prostredníctvom SIPO neumožňujeme.

Spôsob vyúčtovania preddavkových platieb

Preddavkové platby budú zúčtované vo vyúčtujúcej faktúre
vystavenej minimálne jedenkrát za 12 kalendárnych mesiacov.
Rozdiel medzi uhradenými preddavkami a výškou vyúčtujúcej
faktúry bude uhradený v lehote splatnosti, preplatok na účet
odberateľa, nedoplatok na účet dodávateľa.

Preddavkové platby – postup

• odberateľ zašle dodávateľovi vyplnenú návratku na preddavkové
platby podľa predtlače.
• alebo odberateľ zašle dodávateľovi písomnú žiadosť o zriadenie
mesačných platieb na základe vyplnenej návratky, ktorú nájde
na stránke www.ovs.sk
• odberateľ môže zaslať žiadosť nielen poštou, ale aj e-mailom
na adresu: sekreteriat@ovs.sk



Vypísanú návratku (žiadosť) zasielajte prosím na adresu:
Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Poskytovanie informácií:
Zákaznícke centrum Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Domácnosti:
e-mail: monika_pilarcikova@ovs.sk
tel. č. 043/238 85 38
Ostatní odberatelia / firmy:
e-mail: zuzana_skoncová@ovs.sk
tel. č. 043/238 85 08
mobil: 0917 651 370

V zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok
Čl. II. bod 10 je odberateľ povinný uzatvoriť dodatok
k zmluve na preddavkové platby.

PREDDAVKOVÉ PLATBY – NÁVRATKA

Číslo odberného miesta (V, S)

ČOM:

(uvedené vo faktúre)

Identifikačné údaje odoberateľa

Spôsob platby preddavku

Kontaktné údaje odberateľa

Obchodné meno (meno a priezvisko):

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):
 trvalý prevodný príkaz na úhradu

Sídlo (adresa) ulica:

 inkasný príkaz

Telefón:
E-mail:

Číslo orientačné / súpisné:
Bankové spojenie

V

Obec:

Názov banky

dňa:

PSČ:

IBAN:
podpis odberateľa

