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Číslo odberu
vodné (V) a stočné (S)
voda z povrchového odtoku (VPO)

Prihláška

na odber vody z verejného vodovodu a na odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou
( je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dodávke vody o odvádzaní odpadovej vody a vody z povrchového odtoku)

Odberateľ alebo producent (vlastník nehnuteľnosti, nájomca)
Meno a priezvisko, obchodné meno:.....................................................................................................................
Sídlo (adresa) : PSČ,obec,ulica, číslo ......................................................................................
Dátum narodenia - IČO: .................................... IČ DPH:.........................................

č. telefónu...........................

Registrácia::.................................................................................................................................................................
Adresa pre poštový styk a zasielanie faktúr : .........................................................................................................
Elektronická faktúra :

áno

nie

E-mailová adresa pre zasielanie faktúr : ..........................................

Zálohové platby :

áno

nie

Výška zálohovej platby : ........................................

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

•b) odvádzanie odpadovej vody z nehnuteľnosti,

•a) odber vody pre nehnuteľnosť

v obci.................................................ulica ............................................. č. domu ..…..... č. parcely..........č. LV.........
na účely:

• a) v domácnosti

• b) podnikateľské (ostatní odberatelia)

Dodávku vody,odvádzanie odpadovej vody a vody z povrchového odtoku žiadam zabezpečiť dňom odhlásenia
odberu vody,odvádzania odpadovej vody a vody z povrchového odtoku predchádzajúcim odberateľom a
producentom, t.j.
OM č.............................. od dňa.........................od stavu.................... m 3 číslo meradla:.....................priemer.........
OM č.............................. od dňa.................................
umiestnenie meradla............................
(OM - odberné miesto)

Nehnuteľnosť • má - nemá vlastný zdroj.
Na kanalizačnej prípojke • je – nie je osadené meranie.

Na vodovodnej prípojke • je – nie je osadené meradlo.
Nehnuteľnosť •má - nemá vybudovanú:
•a) domovú čistiareň odpadových vôd,
•b) žumpu
Voda z povrchového odtoku z plochy nehnuteľnosti • je - nie je vypúšťaná do verejnej kanalizácie.

Plochy nehnuteľnosti z ktorých sa voda z povrchového odtoku (VPO) odvádza do verejnej kanalizácie (VK)

Druh povrchu odvodnenej plochy

Plocha
A
B
C

Zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy,
betónové a asfaltové povrchy a pod.)
Čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s
vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.)
Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky,
záhrady a pod.)

V .................................................

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

Výmera plochy (m2)
Súčiniteľ
odtoku ψ celkovej odvodnenej redukovanej

0,9
0,4
0,05

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

Údaje o odvodňovaných plochách overil pracovník spoločnosti dňa...........................meno...............................podpis...................
Do informačného systému USYS.net - zaevidoval dňa .................... meno....................................podpis.........................

• Nehodiace sa preškrtnite

