ŽIADOSŤ O UKONČENIE ODVÁDZANIA VODY
Dátum prijatia:
ŽIADATEĽ/ODBERATEĽ:
Číslo obchodného partnera:
Meno a priezvisko/Názov:
Bydlisko/sídlo organizácie:
Korešpondenčná adresa:
Dátum narodenia:
IČO:
IČ DPH:
V zastúpení:
Číslo odberného miesta:
Číslo meradla:
Adresa OM:
Účel využitia/charakter OM:
Telefonický kontakt:
e-mail:
Požadovaný dátum odstránenia pripojenia:

Číslo žiadosti:

DIČ:

Stav meradla v m3:

Mobil:

Poznámky:
ŽIADOSŤ*:
o ukončenie odvádzania vody odstránením pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu
o ukončenie odvádzania vody (napr. zmena odberateľa, predaj nehnuteľnosti, atď.)
Prílohy k žiadosti*:
□ úmrtný list
□ iné
1. Žiadateľ je povinný byť prítomný pri úkonoch súvisiacich s ukončením dodávky/odvádzania
vody a zaväzuje sa zaplatiť cenu v súlade so sadzbami uvedenými v platných cenníkoch VVS, a.s.
za vybrané výkony a služby, ktoré sú uvedené v preberacom protokole. Žiadateľ svojím podpisom
potvrdzuje, že bol oboznámený s cenami uvedenými v platných cenníkoch VVS, a.s., ktoré sú
prílohou tejto žiadosti. Ak bude odberateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo
jeho časti, je VVS, a.s. oprávnená fakturovať úroky z omeškania zakaždý deň omeškania
z nezaplatenej sumy v zmysle platných právnych predpisov.
Vysvetlivky:
OM-odberné miesto
*Správnu možnosť označte krížikom
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2. Žiadateľ prehlasuje, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zároveň súhlasí so spracúvaním
svojich osobných/identifikačných údajov predávajúcim 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

Upozornenie: V prípade, že odberateľ žiada odstránenie vodovodnej/kanalizačnej prípojky je povinný
odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej/kanalizačnej prípojky na verejný vodovod/verejnú
kanalizáciu, spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu/verejnej kanalizácie (§ 4 odsek
7 a 8 písmeno a) Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov).
Počet vyhotovení: 1 x obchodný partner, 1 x VVS, a.s.
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