
Vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie/ďalej len  „ dodávateľ“ 
                              Oravská vodarenská spoločnosť,a.s.Dolný Kubín 
IČO: 36 672 254                            adresa/sídlo/ Bysterecká 2180   026 80 Dolný Kubín 
 
 

Žiadosť  o preskúšanie meradla  (vodomera)     
                                            (vyplní žiadateľ o preskúšanie) 
 
Odberateľ(žiadateľ)-vlastnník (správca) nehnuteľnosti 
 
(meno,priezvisko – obchodné meno).......................................................................................................................... 
 
Mesto(obec).....................................................Ulica...........................................číslo domu....................................... 
 
PSČ.....................................                       (adresa,sídlo odberateľa) 
 
 
IČO(dátum narodenia).........................................................................Telefón číslo.................................................. 
 
 
        Podľa § 30 zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a  
doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a Reklamačného poriadku dodávateľa 
 
 
                           Žiadam o preskúšanie meradla (vodomera ) 
 
osadeného na vodovodnej prípojke k nehnuteľnosti (odberné miesto )nachádzajúcej sa 
 
 
v obci..............................................ulica....................................číslo domu......................... 
 
číslo meradla..................stav..............( m3 ),umiestnenie (šachta ,pinvica,chodba a pod.)...............-...... 
 
z dôvodu : *  pochybnosti o správnosti merania meradla, *pravdepodobnej poruchy na meradle    
 
 
Dôležité upozornenie  (povinnosti dodávateľa a odberateľa(žiadateľa),ktoré vyplývajú zo zákona 442/2002 Z.z.) : 
1) Dodávateľ je povinný v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla v autorizovanej 

skúšobni a výsledok preskúšania neodkladne písomne oznámiť odberateľovi (žiadateľovi ). 
2) Odberateľa (žiadateľa) podanie tejto žiadosti nezbavuje povinnosti zaplatiť v určenej lehote vodné a stočné. 
3) Ak sa pri skúške meradla zistí,že meradlo spĺňa požiadavky stanovené zákonom číslo 142/2000 Z.z. o metrologii alebo 

jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac,ako pripúšťa vyhláška Úradu pre normálizáciu,metrológiu a skúšobníctvo 
SR číslo 210/2000 Z.z.,náklady spojené s preskúšaním meradla vrátane nákladov na jeho výmenu uhradí odberateľ 
(žiadateľ). 

4) Proti výsledku preskúšania meradla autorizovanou skúšobňou nie je možné odvolanie. 
5) Žiadosti odberateľa (žiadateľa) nebude možné vyhovieť v prípade,ak sa pri demontáži meradla zisti: 

-poškodenie overovacej alebo zabezpešovacej značky 
-poškodenie meradla spôsobené jeho nedostatočnou ochranou odberateľom, 
-zásah odberateľa,ktorým spôsobil jeho poškodenie. 
V tomto prípade náhradu škody alebo opravu meradla hradí odberateľ. 

 
 
Výsledok preskúšania žiadam zaslať na adresu :........................................................................................................................................... 
 
Beriem vyššie uvedené na vedomie a zaväzujem sa poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť, hlavne osobne byť prítomný 
pri demontáži meradla. 
 
 
 
V ............................................................................dňa............................. 
 
                                                                                                                       ......................................................................................... 
                                                                                                                                           meno,podpis a pečiatka žiadateľa     
 
 
 
 
(*nehodiace sa preškrtnúť) 
 
     


	Oravská vodarenská spoločnosť,a.s.Dolný Kubín
	v obci..............................................ulica....................................číslo domu.........................

