Evidenčná pečiatka

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o.
Hlavná 943/12, 951 15 Mojmírovce IČO: 36 688 215
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
odd. Sro., vložka číslo 18792/N

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE ZMLUVY O DODÁVKE VODY
Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ
ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU
NOVÝ ODBERATEĽ / PRODUCENT

Žiadam o uzavretie zmluvy na dobu

neurčitú

určitú do .......................

1. PRIHLASUJÚCI SA ODBERATEĽ / PRODUCENT
je

nie je vlastníkom pripojenej nehnuteľnosti

Meno a priezvisko

Titul

Dátum narodenia

Rodné číslo

Trvalé bydlisko: Ulica

číslo

Obec

PSČ

Telefonický kontakt

E-mail

Platobný styk

poštovou poukážkou

prevodný príkaz

V prípade úhrady pomocou prevodného príkazu je potrebné uviesť:
Názov banky
Číslo účtu IBAN
Fakturácia polročne:

s mesačnými preddavkovými platbami:

EUR

bez preddavkových platieb
2. Korešpondenčná adresa

rovnaká ako adresa trvalého bydliska (Ak je odlišná prosím vypísať)

Meno a priezvisko

Titul

Ulica

číslo

Obec

PSČ

3. Odberné miesto

Evidenčné číslo

technické číslo

Ulica

číslo

Obec

PSČ

4. Druh a účel pripojenej nehnuteľnosti a počet obyvateľov bývajúcich na odbernom mieste:
(druh nehnuteľnosti označte prosím X a počet obyvateľov doplňte číselne)
rodinný dom/byt
nebytový priestor

chata, chalupa

garáž

záhrada, vinica

stavebný pozemok

iná nehnuteľnosť, ak iná uviesť aká

trvale obývaný

počet obyvateľov

prechodne obývaný

počet obyvateľov

bytový dom trvale obývaný

počet bytových jednotiek

počet obyvateľov

Žiadam o dodávku vody z verejného vodovodu

áno

nie

Určenie množstva dodávanej vody

vodomerom

podľa smerných čísel spotreby

Umiestnenie vodomeru

v šachte

v objekte

Vlastný vodný zdroj (studňa)

využívam

nevyužívam

Vlastný vodný zdroj je/nie je napojený
na vnútorný rozvod v nehnuteľnosti

je

nie je

Žiadam o odvádzanie odpadových vôd
verejnou kanalizáciou

áno

nie

Odpadové vody vznikajúce z vlastného zdroja
vody sú odvádzané verejnou kanalizáciou

áno

nie

Určenie množstva odvádzanej odpadovej vody

vodomerom

podľa smerných čísel spotreby vody

Odvádzanie odpadových vôd

verejnou kanalizáciou

Žiadam o odvádzanie vôd z povrchového
odtoku verejnou kanalizáciou (zrážkové vody)
Zastavaná plocha:

áno

domová ČOV

nie je umiestnený

žumpa

nie

m2

Rozlohy plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) odvádzaných verejnou kanalizáciou:

A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy
(strechy, betónové a asfaltové plochy,...)

m2

B – čiastočne priepustné spevnené plochy
(dlažba vyspárovaná pieskom, štrkom.....)

m2

C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou
(trávniky, záhrady,.....)

m2

5. Prílohy k žiadosti
Platí pri zriadení novej vodovodnej, kanalizačnej prípojke alebo odvádzaní zrážkových vôd
-

List vlastníctva ............................................................................................................................

-

Kópia dokladu totožnosti .............................................................................................................

Spoločnosť Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. so sídlom Hlavná 943/12, 951 15
Mojmírovce, Slovenská republika, IČO: 36 688 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro. Vložka číslo 18792/N Vás týmto informuje, že spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby
podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti o rozsahu a podmienkach
spracovania osobných údajov nájdete na www.vssmojmirovce.sk
Odberateľ/ producent čestne vyhlasuje, že uvedené údaje sú správne, presné, úplné a pravdivé. Zároveň berie na
vedomie, že v prípade vzniku škody dodávateľovi z dôvodu poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo
nepravdivých údajov, zodpovedá dodávateľovi za vzniknutú škodu.

V ......................................, dňa ...........................

V ....................................., dňa .......................

___________________________________
Pečiatka a podpis zamestnanca

__________________________________
podpis odberateľa/producenta

