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Záznam z kontroly odberateľa* – producenta* č. 
 
č. odberu: ..................................   č. zmluvy: ................................................................ 

 

Dátum vykonanej kontroly: ............................................................................................................. 
 

Kontrolu vykonal: ............................................................................................................................. 
 

Meno odberateľa / t. číslo: ...............................................................................................................  
 

Objekt / adresa: ................................................................................................................................   
 

Počet osôb v domácnosti: ...................    Nákres:  / na zadnej  strane /  
 

Napojenie na verejný vodovod: 

      -  nehnuteľnosť napojená na verejný vodovod   ÁNO   -   NIE   

      -  vodomer - v šachte,*  v nehnuteľnosti*   ÁNO   -   NIE 

      -  vlastný  zdroj vody - s vodomerom,*  bez vodomeru*  ÁNO   -   NIE   

Napojenie na verejnú kanalizáciu a zrážkové  vody : 

      -  nehnuteľnosť napojená na verejnú kanalizáciu   ÁNO   -   NIE   

      -  zrážkové vody zvedené do verejnej kanalizácie  ÁNO   -   NIE   

      -  zrážkové vody zvedené do dažďovej kanalizácie  ÁNO   -   NIE   

      -  vlastný septik,*  vlastná ČOV*    ÁNO   -   NIE   

      -  možnosť dopojenia na VK     ÁNO   -   NIE  
 

Voda z povrchového odtoku odvedená do VK priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným 
povrchovým odtokom cez dažďové vyúste do VK: 

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

 
- kategória B – čiastočne priepustné plochy (dlažby s vyspárovaným pieskom, štrkom a pod.), 

súčiniteľ odtoku 0,4 ........................ 
 

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

 
Poznámka:** ..................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................ 
 
Spoločnosť Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, Slovenská 
republika, IČO: 36 500 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10301/P 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.pvpsas.sk/ochrana-osobnych-udajov/. 

 
 
 
Podpis: .....................................   .................................... 
  odberateľ – producent             dodávateľ 
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