ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SMERNÝCH ČÍSLACH SPOTREBY VODY I.
Dátum prijatia:
ODBERATEĽ
Číslo obchodného partnera:
Meno a priezvisko/Názov:
Bydlisko/Sídlo:
V zastúpení:
Adresa odberného miesta:
Číslo odberného miesta:
e-mail:

Číslo žiadosti:
Číslo právnej zmluvy:

Mobil:
Telefonický kontakt:

I. BYTOVÝ FOND (spôsob výpočtu: m3 . osoba-1 . rok -1 + IX + X)
Položka
Smerné
Druh spotreby vody
Počet
číslo
číslo
1.
byty a domy1)
so spoločnými výtokmi vody
1.1
12,0
(s tečúcou studenou vodou mimo bytu alebo domu)
so samostatnými výtokmi vody
1.2
(s tečúcou studenou vodou v byte alebo v dome) a bez WC
19,0
a bez kúpeľne
2.
byty a domy1)
so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC
2.1
25,0
(s tečúcou studenou vodou v byte alebo v dome)
so samostatnými výtokmi vody a bez WC, ale s kúpeľňou
2.2
28,0
(so sprchovacím kútom/s vaňou a s lokálnou prípravou teplej vody)
3.
byty a domy1)
so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou
3.1
(so sprchovacím kútom/s vaňou a s externou dodávkou teplej
25,0
2)
vody)
so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou
3.2
(so sprchovacím kútom/s vaňou a s lokálnou dodávkou teplej
34,0
vody)
rekreačné chaty, záhradné domčeky a iné
*
(* spotreba sa vypočíta ako pri položkách č. 1 až 3 s prihliadnutím
4.
na dĺžku užívania v priebehu roka a s primeraným uplatnením
položiek v častiach IX a X.)
Poznámky:
+ IX + X Ak je užívanie bytového fondu spojené s chovom hospodárskych zvierat, hydiny alebo
s využívaním záhrad, zvýši sa hodnota vypočítaného smerného čísla primerane o hodnoty
uvedené v častiach IX a X.
Rodinný dom alebo bytový dom s maximálne štyrmi bytmi*:
* Správnu možnosť označte krížikom
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áno

nie

1)

2)

Pripočítava sa 1 m³ na jedného obyvateľa bytu na spotrebu spojenú s očistou okolia
rodinného domu alebo bytového domu a s očistou osôb pri týchto aktivitách; polievanie
záhrady a prevádzka bazénov sú samostatnými položkami, ktoré nespadajú pod bytový fond.
Ak nie je v cene za dodávku teplej úžitkovej vody zahrnutý náklad za odvedenie a čistenie tohto
množstva verejnou kanalizáciou, pripočíta sa k množstvu odpadových vôd vypúšťaných
do verejnej kanalizácie skutočné množstvo externe dodanej teplej úžitkovej vody.
IX. HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ (spôsob výpočtu: m³ . ks-1 . rok -1 )
Položka
Smerné
Druh spotreby vody
číslo
číslo
29.
dobytok
29.1
dojnice vrátane ošetrovania mlieka a splachovania
22,0
29.2
býk
18,3
29.3
teľa
3,7
29.4
mladý dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s viazaným
9,1
ustajnením
29.5
mladý dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s voľným ustajnením
7,5
30.
ošípané
30.1
prasnice s ciciakmi
7,3
30.2
prasnice, kance
5,5
30.3
prasiatka od odstavenia do 30 kg hmotnosti
1,2
30.4
ostatné prasatá
3,7
31.
kone
14,6
32.
ovce a kozy
32.1
dospelé jedince nad 12 mesiacov veku
3,0
32.2
jahňatá, kozľatá
1,5
33.
hydina chovaná vo výbehu
33.1
sliepky
0,13
33.2
husi, kačice
0,44
33.3
perličky, morky
0,3
34.
iné drobné zvieratá
0,19
35.
pes (chovná stanica, nad 2 ks)
0,8

Počet

'

X. RÔZNE (m³ . m² . rok-1 )
Položka
číslo
36.
37.
38.

9)

Druh spotreby vody

Smerné
číslo

Počet

okrasné záhrady alebo záhrady vysádzané zeleninou, trávniky;
0,16
skleníky a fóliovníky bez automatizovaného polievania9)
záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak využívané9)
0,04
skleníky a fóliovníky s automatizovaným polievaním
*
(*spotreba sa určí podľa príslušného technického návodu
na prevádzku využívaného objektu)9)

Smerné číslo spotreby sa nevyužíva na stanovenie množstva vôd vypúšťaných do verejnej
kanalizácie.
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X. RÔZNE
Položka
číslo
39.

40.

Druh a spôsob výpočtu spotreby vody

Smerné
číslo

Počet

umývanie osobných automobilov používaných pre domácnosť
(striekanie a umývanie); predpokladá sa umývanie 10-krát ročne;
1,0
spôsob výpočtu: m³ v priemere za rok
prevádzka bazénov pri rodinných domoch (spôsob výpočtu:
*
min. dvojnásobok objemu bazéna v m³); Poznámka: * objem
bazéna v m3

Smerné čísla spotreby vody sú určené pre obdobie:
Množstvo odobratej vody v m³ za rok:
Množstvo vypúšťanej vody v m³ za rok:

od:

do:

Čestné vyhlásenie odberateľa:
1. Súhlasím, že ak je využívanie bytového fondu spojené s chovom hospodárskych zvierat
alebo s využívaním záhrad, zvýši sa hodnota vypočítaného smerného čísla primerane
o hodnoty uvedené v častiach IX. a X.
2. Bezodkladne oznámim každú zmenu, ktorá má vplyv na výpočet fakturácie vodného
a stočného. V prípade nesplnenia danej povinnosti som povinný nahradiť škodu spôsobenú
VVS, a.s. Prehlasujem, že všetky oznámené údaje v častiach I., IX. a X. sa týkajú obdobia
uvedeného v tomto potvrdení. Súhlasím, že oznámením zmeny nezaniká VVS, a.s. právo
oznámenú skutočnosť preveriť a pri fakturácii vychádzať z výsledkov preverenia.
3. Prehlasujem, že súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov VVS, a.s. vo svojom
informačnom systéme evidencie odberateľov v rozsahu tohto vyhlásenia. Účelom spracúvania
osobných údajov je plnenie predmetu tohto vyhlásenia. Osobné údaje sa uchovávajú podľa
platných právnych predpisov (najmä daňových a účtovných predpisov a predpisov
o archívoch a registratúrach).
Miesto prevzatia:
Prevzal:

..........................................................
VVS, a.s.

Počet vyhotovení: 1x odberateľ, 1x VVS, a.s.
D3.1/5
UMZC-037-2011

................................................................
Odberateľ
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SMERNÝCH ČÍSLACH SPOTREBY VODY II.
Dátum prijatia:
ODBERATEĽ
Číslo obchodného partnera:
Meno a priezvisko/Názov:
Bydlisko/Sídlo:
V zastúpení:
Adresa odberného miesta:
Číslo odberného miesta:
e-mail:

Číslo žiadosti:
Číslo právnej zmluvy:

Mobil:
Telefonický kontakt:

II.

VEREJNÉ BUDOVY (spôsob výpočtu: m3 . osoba-1 . rok -1 + A + B)
Položka
Smerné
Druh spotreby vody
číslo
číslo
3)
5.
kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia
5.1
v objektoch s výtokmi vody a WC
7,3
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
5.2
16,4
pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
5.3
7,3
dodanou externe 2)
6.
materské školy a jasle s dennou prevádzkou4)
6.1
v objektoch s výtokmi vody a WC
7,3
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
6.2
14,6
pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
6.3
7,3
dodanou externe 2)
7.
základné a stredné školy4)
7.1
v objektoch s výtokmi vody a WC
6,3
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
7.2
8,1
pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
7.3
6,3
dodanou externe 2)
8.
družiny, kluby mládeže a podobné zariadenia4)
8.1
v objektoch s výtokmi vody a WC
3,2
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
8.2
4,0
pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
8.3
3,2
dodanou externe 2)
2)

3)

4)

Počet

Ak nie je v cene za dodávku teplej úžitkovej vody zahrnutý náklad za odvedenie a čistenie tohto množstva
verejnou kanalizáciou, pripočíta sa k množstvu odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie skutočné
množstvo externe dodanej teplej úžitkovej vody.
Smerné číslo spotreby určené na rok je určené na počet 250 pracovných dní v roku. Pri inom ročnom režime
prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.
Smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 200 pracovných dní v roku. Pri inom ročnom režime
prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.
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A Smerné čísla spotreby za byty, ktoré sa pripočítavajú, ak sú súčasťou budovy, podľa časti I. BYTOVÝ FOND.
B Pripočítavajú sa smerné čísla spotreby vody za kuchyňu, napríklad vývarovňa, výdajňa jedál, jedáleň podľa časti
VI. ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE.

III. ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA A ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Položka
Smerné
Druh spotreby vody a spôsob výpočtu
Počet
číslo
číslo
9.
zdravotné strediská, ambulancie (spôsob výpočtu: m³ . zamestnanec-1 . rok -1)
9.1
v objektoch s výtokmi vody a WC
10,0
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
9.2
16,5
pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
9.3
10,0
dodanou externe 2)
9.4
spotreba v m³ na 1 ošetrovanú osobu v dennom priemere za rok
2
-1
-1
10.
dojčenské ústavy (spôsob výpočtu: m³ . dieťa . (zamestnanec ) . rok -1)
10.1
v objektoch s výtokmi vody a WC
33,7
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
10.2
51,2
pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
10.3
33,7
dodanou externe 2)
11.
lekárne (spôsob výpočtu: m³ . zamestnanec-1 . rok -1)
11.1
v objektoch s výtokmi vody a WC
11,8
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
11.2
16,4
pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
11.3
11,8
dodanou externe 2)
štátne zdravotné ústavy, hygienicko-epidemiologické stanice
12.
(spôsob výpočtu: m³. zamestnanec -1 . rok -1)
12.1
v objektoch s výtokmi vody a WC
13,6
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
12.2
19,1
pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
12.3
13,6
dodanou externe 2)
liečebne dlhodobo chorých, zariadenia pre seniorov (vrátane stravovania,
13.
kuchyne, bez liečebných zariadení) (spôsob výpočtu: m3. lôžko-1 . rok -1)
13.1
v objektoch s výtokmi vody a WC
33,0
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
13.2
45,0
pripravenou lokálne
v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou
13.3
33,0
dodanou externe 2)
rehabilitácia, rehabilitačný bazén, sauna
*
14.
(* pre jednotlivé zariadenia sa určí spotreba podľa príslušnej normy
na prevádzku využívaného zariadenia)
2)

Ak nie je v cene za dodávku teplej úžitkovej vody zahrnutý náklad za odvedenie a čistenie tohto množstva
verejnou kanalizáciou, pripočíta sa k množstvu odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie skutočné
množstvo externe dodanej teplej úžitkovej vody.
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Smerné čísla spotreby vody sú určené pre obdobie:
Množstvo odobratej vody v m³ za rok:
Množstvo vypúšťanej vody v m³ za rok:

od:

do:

Čestné vyhlásenie odberateľa:
1. Súhlasím, že množstvo odobratej/vypúšťanej vody sa určí súčtom hodnôt smerných čísiel
uvedených v jednotlivých častiach/položkách potvrdenia podľa druhu spotreby na odbernom
mieste v zmysle platných právnych predpisov.
2. Bezodkladne oznámim každú zmenu, ktorá má vplyv na výpočet fakturácie vodného
a stočného. V prípade nesplnenia danej povinnosti som povinný nahradiť škodu spôsobenú
VVS, a.s. Prehlasujem, že všetky vyššie oznámené údaje sa týkajú obdobia uvedeného v tomto
čestnom vyhlásení. Súhlasím, že oznámením zmeny nezaniká VVS, a.s. právo oznámenú
skutočnosť preveriť a pri fakturácii vychádzať z výsledkov preverenia.
3. Prehlasujem, že súhlasím so spracúvaním svojich identifikačných údajov VVS, a.s.
vo svojom informačnom systéme evidencie odberateľov v rozsahu tohto vyhlásenia. Účelom
spracúvania identifikačných údajov je plnenie predmetu tohto vyhlásenia. Identifikačné údaje
sa uchovávajú podľa platných právnych predpisov (najmä daňových a účtovných predpisov
o archívoch a registratúrach).

Miesto prevzatia:
Prevzal:

.............................................
VVS, a.s.

..............................................
Odberateľ

Počet vyhotovení: 1x odberateľ, 1x VVS, a. s.
UMZC-037-2011
D3.1/5
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SMERNÝCH ČÍSLACH SPOTREBY VODY III.
Dátum prijatia:
ODBERATEĽ
Číslo obchodného partnera:
Meno a priezvisko/Názov:
Bydlisko/Sídlo:
V zastúpení:
Adresa odberného miesta:
Číslo odberného miesta:
e-mail:

Číslo žiadosti:
Číslo právnej zmluvy:

Mobil:
Telefonický kontakt:

IV. KULTÚRA, VYUŽÍVANIE VOĽNÉHO ČASU
Položka
číslo
15.

16.

17.
17.1
17.2
17.3
17.4
17.6
17.7

5)
6)

9)

Druh spotreby vody a spôsob výpočtu

Smerné
číslo

Počet

multikiná, samostatné kiná a divadlá s celoročnou prevádzkou
(vybavenie WC, umývadlá)
0,6
-1
-1
(spôsob výpočtu: m³ . sedadlo . rok )
klubovne, spoločenské alebo kultúrne miestnosti, prednáškové siene, knižnice,
čitárne, študovne a múzeá
(*spôsob výpočtu: súčet m³ . zamestnanec-1 . rok-1 + m³ . návštevník-1 . rok-1)
*spotreba na 1 zamestnanca v m³
12,8
*spotreba na 1 návštevníka v m³
1,8
telocvičňa, športovisko, fitnescentrum (vybavenie WC, umývadlá, možnosť
sprchovania teplou vodou)
1 návštevník v dennom priemere za rok 5),6)
6,0
5),6)
WC a umývadlá na 1 diváka v dennom priemere (365 dní) za rok
2,0
9)
polievanie antukových ihrísk krytých
230,0
(spôsob výpočtu: m³ . ihrisko . rok-1 )
polievanie antukových ihrísk nekrytých9)
460,0
(spôsob výpočtu: m³. ihrisko . rok-1 )
polievanie trávnatých ihrísk na 100 m² 9)
20,0
(spôsob výpočtu: m³ . deň prevádzky-1)
golfové ihrisko 18-jamkové so zavlažovaním greenu, odpalísk
22 500,0
a ferveja9) (spôsob výpočtu: m³ . rok-1)

Denným priemerom za rok sa rozumie počet návštevníkov za rok vydelený 365.
Ak sa nedá preukázať počet návštevníkov alebo divákov, ich počet sa určí ako desatina kapacity
zariadenia pre návštevníkov alebo divákov.
Smerné číslo spotreby sa nevyužíva na stanovenie množstva vôd vypúšťaných do verejnej
kanalizácie.
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V. HOTELY, UBYTOVNE, INTERNÁTY
Položka
číslo
18.
18.1
18.2
18.3
18.4
19.
19.1
19.2

Smerné
číslo

Druh spotreby vody a spôsob výpočtu
hotely a penzióny (iba ubytovanie)
väčšina izieb je bez kúpeľne (spŕch), WC je na chodbe
(spôsob výpočtu: m³ . lôžko-1 . rok-1)
väčšina izieb má WC a kúpeľňu s tečúcou teplou vodou
(spôsob výpočtu: m³ . lôžko-1 . rok-1)
doplnkové vybavenie hotelov - denné dopĺňanie vody
do bazénov v m³
doplnkové vybavenie hotelov - sauna, welnes v m³
internáty, študentské domovy, ubytovne
v budovách, v ktorých sú kúpeľne (sprchy), WC na chodbe
(spôsob výpočtu: m³ . lôžko-1 . rok-1)
väčšina izieb má WC a kúpeľňu s tečúcou teplou vodou
(spôsob výpočtu: m³ . lôžko-1 . rok-1)

Smerné čísla spotreby vody sú určené pre obdobie:
Množstvo odobratej vody v m³ za rok:
Množstvo vypúšťanej vody v m³ za rok:

od:

Počet

23,0
45,0
10,0
10,0
15,0
25,0
do:

Čestné vyhlásenie odberateľa:
1. Súhlasím, že množstvo odobratej/vypúšťanej vody sa určí súčtom hodnôt smerných čísiel
uvedených v jednotlivých častiach/položkách potvrdenia podľa druhu spotreby
na odbernom mieste v zmysle platných právnych predpisov.
2. Bezodkladne oznámim každú zmenu, ktorá má vplyv na výpočet fakturácie vodného a stočného.
V prípade nesplnenia danej povinnosti som povinný nahradiť škodu spôsobenú VVS, a.s.
Prehlasujem, že všetky oznámené údaje v jednotlivých položkách podľa druhu spotreby vody
sa týkajú obdobia uvedeného v tomto potvrdení. Súhlasím, že oznámením zmeny nezaniká VVS,
a.s. právo oznámenú skutočnosť preveriť a pri fakturácii vychádzať z výsledkov preverenia.
3. Prehlasujem, že súhlasím so spracúvaním svojich identifikačných údajov VVS, a.s. vo svojom
informačnom systéme evidencie odberateľov v rozsahu tohto vyhlásenia. Účelom spracúvania
identifikačných údajov je plnenie predmetu tohto vyhlásenia. Identifikačné údaje sa uchovávajú
podľa platných právnych predpisov (najmä daňových a účtovných predpisov a predpisov
o archívoch a registratúrach).
Miesto prevzatia:
Prevzal:

.........................................................
VVS, a.s.
Počet vyhotovení: 1x odberateľ, 1x VVS, a.s.
D3.1/5
UMZC-037-2011

.........................................................
Odberateľ
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SMERNÝCH ČÍSLACH SPOTREBY VODY IV.
Dátum prijatia:
ODBERATEĽ
Číslo obchodného partnera:
Meno a priezvisko/Názov:
Bydlisko/Sídlo:
V zastúpení:
Adresa odberného miesta:
Číslo odberného miesta:
e-mail:

Číslo žiadosti:
Číslo právnej zmluvy:

Mobil:
Telefonický kontakt:

VI. ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE
Položka
číslo
20.
20.1
20.2
20.3
21.

22.

Druh spotreby vody a spôsob výpočtu
pohostinstvá, reštaurácie a jedálne, bufety, vinárne, kaviarne
(na jedného zamestnanca v jednej zmene)
(spôsob výpočtu: m³. zamestnanec-1. rok-1 + C)
podávanie nápojov
podávanie nápojov a studených jedál
podávanie nápojov, studených a teplých jedál
závodné, školské a obdobné jedálne bez prípravy jedál,
výdajne dovezenej stravy (s umývacím drezom, WC,
umývadlami) (spôsob výpočtu na 1 stravníka a 1 zamestnanca
na jednu zmenu za rok: m³. priemer. stravník-1. rok-1)
závodné, školské a obdobné jedálne s prípravou jedál
(s umývacím drezom, WC, umývadlami)
(spôsob výpočtu na 1 stravníka a 1 zamestnanca na jednu zmenu
za rok: m³. priemer. stravník-1. rok-1)

Smerné
číslo

Počet

30,0
45,0
70,0
2,7

7,3

C Ak má zariadenie poskytujúce občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min.,
pripočítava sa k položkám 20.1 až 20.3 za každú zmenu ročne 411 m³. Pri inom prietoku sa smerné číslo
na výčapný pult primerane upraví.
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VII. PREVÁDZKY (spôsob výpočtu: m³. zamestnanec -1. zmena-1. rok -1)
Položka
Smerné
Druh spotreby vody
číslo
číslo
23.
prevádzky miestneho významu, v ktorých sa nevyužíva voda na výrobu
23.1
WC, umývadlá a tečúca teplá voda
12,8
23.2
WC, umývadlá a tečúca teplá voda s možnosťou sprchovania
16,4
WC, umývadlá a tečúca teplá voda s možnosťou sprchovania
23.3
v nečistých prevádzkach alebo v prevádzkach s potrebnou vyššou
20,0
hygienou
holičstvá a kaderníctva v pánskej a dámskej prevádzke
24.
vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou
47,0
7)
v priemere za rok
25.
samostatné práčovne (zákazkové)
na 100 kg vypratej bielizne (tzv. technická voda)
1,0
na 1 zamestnanca na jednu zmenu (* podľa položky č. 23)
*
7)

Počet

Smerné číslo spotreby vody zahŕňa aj zákazníkov.

VIII. PREDAJNE
Položka
číslo
26.
27.
27.1
27.2
27.3
28.

8)

Smerné
číslo

Druh spotreby vody a spôsob výpočtu
Predajne s čistou prevádzkou vrátane obchodných domov,
supermarketov vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou
vodou v priemere za rok
(spôsob výpočtu: m³. zamestnanec-1. zmena-1. rok-1)
predajňa rýb, hydiny a zveriny
vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou v priemere za
rok (spôsob výpočtu: m³. zamestnanec-1. zmena-1. rok-1)
na 100 kg predaných živých rýb (pripočítava sa k položke 27.1)
predaj rýb v sádke na voľnom priestranstve na 100 kg predaných
živých rýb
potravinárske výrobne miestneho významu napríklad
mäsiarstvo, výroba údenín, šalátov, pečiva vybavené WC
a umývadlami s tečúcou teplou vodou s možnosťou
sprchovania8)

12,8

14,8
34,0
6,0
20,0

Spotreba vody na výrobu sa vypočíta podľa technológie výroby a vybavenia predajne.

Smerné čísla spotreby vody sú určené pre obdobie:
Množstvo odobratej vody v m³ za rok:
Množstvo vypúšťanej vody v m³ za rok:
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od:

do:

Počet

Čestné vyhlásenie odberateľa:
1. Súhlasím, že množstvo odobratej/vypúšťanej vody sa určí súčtom hodnôt smerných čísiel
uvedených v jednotlivých častiach/položkách potvrdenia podľa druhu spotreby na odbernom
mieste v zmysle platných právnych predpisov.
2. Bezodkladne oznámim každú zmenu, ktorá má vplyv na výpočet fakturácie vodného
a stočného. V prípade nesplnenia danej povinnosti som povinný nahradiť škodu spôsobenú
VVS, a.s. Prehlasujem, že všetky oznámené údaje v jednotlivých položkách podľa druhu
spotreby vody sa týkajú obdobia uvedeného v tomto potvrdení.
Súhlasím, že oznámením zmeny nezaniká VVS, a.s. právo oznámenú skutočnosť preveriť
a pri fakturácii vychádzať z výsledkov preverenia.
3. Prehlasujem, že súhlasím so spracúvaním svojich osobných/identifikačných údajov
VVS, a.s. vo svojom informačnom systéme evidencie odberateľov v rozsahu tohto vyhlásenia.
Účelom spracúvania osobných/identifikačných údajov je plnenie predmetu tohto vyhlásenia.
Osobné/identifikačné údaje sa uchovávajú podľa platných právnych predpisov (najmä
daňových a účtovných predpisov o archívoch a registratúrach).
Miesto prevzatia:
Prevzal:

............................................
VVS, a.s.

............................................
Odberateľ

Počet vyhotovení: 1x odberateľ, 1x VVS, a.s.
UMZC-037-2011
D3.1/5
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