ŽIADOSŤ O ZMENU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Dátum prijatia:

Číslo žiadosti:

ŽIADATEĽ:
Číslo obchodného partnera:
Meno a priezvisko/Názov:
Bydlisko/Sídlo organizácie:
Dátum narodenia:
IČO:

IČ DPH:

DIČ:

V zastúpení:
Číslo odberného miesta:

Telefonický kontakt:

Adresa odberného miesta:
Stav prietokomera v m 3 :
Mobil:

Stav vodomera v m3:
e-mail:
Spôsob prevzatia Dodatku k Zmluve o dodávke vody z VV a
odvádzaní odpadových vôd a vôd z povrchového
odtoku odvádzaných VK:

osobne na zákazníckom centre
poštou na korešpondenčnej adrese

PREDMET ŽIADOSTI *:
Zmena údajov pre výpočet odvádzanej vody z povrchového odtoku (aj ukončenie odvádzania)
Druh
povrchu
(kategória)
A

Plocha v m2 (S)

Súčiniteľ
odtoku Ψ

Redukovaná plocha v m2 Sr=S.Ψ

0,9

B
C

0,4
0,05

Súčet redukovaných plôch ∑Sr v (m2):
Dlhodobý úhrn zrážok Hz v mm.rok-1:
Množstvo vôd z povrchového odtoku ∑Sr.Hz.10-3v (m3.rok-1):
Dátum účinnosti:
Iné zmeny
Definované zmeny:
Pôvodné údaje:
Nové údaje:
Dátum účinnosti:
Prílohy k žiadosti:

Čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody
Plnomocenstvo
Úmrtný list
Iné:

Poznámky:
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Vysvetlivky:
VV – verejný vodovod, VK – verejná kanalizácia
* Správnu možnosť označte krížikom
UPOZORNENIE:

1.

V prípade, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti,
žiadateľ v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá. Na požiadanie prevádzkovateľa verejnej kanalizácie
žiadateľ preukáže aj spôsob nakladania. Ak žiadateľ neposkytne požadované údaje, prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
určí celkovú plochu odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.
Vysvetlivky ku kategóriám:
Kategória A

zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové,
asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9

Kategória B

čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom,
štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4

Kategória C

dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ
odtoku 0,05

2.

Žiadateľ súhlasí, že dátum účinnosti zmeny uvedený v tejto žiadosti je oprávnená VVS, a.s. zmeniť na základe
obojstranne potvrdených údajov z preverenia zmeny na odbernom mieste.

3.

Preverenie oznámených skutočností sa vykoná za prítomnosti odberateľa. V prípade, ak sa vyhotovuje dodatok k Zmluve
o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou
kanalizáciu, jeho predloženie sa uskutočňuje na základe preverení oznámených skutočností, najneskôr však do 10
pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Dodatok k zmluve nadobudne platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.

4.

Žiadateľ súhlasí so spracúvaním svojich osobných/identifikačných údajov VVS, a.s. vo svojom informačnom systéme
evidencie odberateľov v rozsahu tejto žiadosti a jej príloh. Účelom spracúvania osobných/identifikačných údajov je
plnenie predmetu tejto žiadosti. Osobné/ identifikačné údaje sa uchovávajú podľa platných právnych predpisov
(najmä daňových a účtovných predpisov a predpisov o archívoch a registratúrach).

Prevzal:
Miesto prevzatia:

..........................................................
Podpis zamestnanca VVS, a.s.

........................................................
Podpis žiadateľa

Počet vyhotovení: 1 x žiadateľ, 1 x VVS, a.s.
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