
Odberate ľ

Adresa odberate ľa

Adresu odberu - vyplniť, ak nie je identická s adresou odberateľa

Názov odberu

Adresa odberu

Číslo parcely

V  súlade  s  §  4  a  nasl.  zákona  č.  442/2002  Z. z.  v   znení   vykonávacích   plat ných   právnych  predpisov 
prehlasujem,  že:
a) vodovodná prípojka* vybudovaná na parcele číslo

b) kanalizačná prípojka* vybudovaná na parcele číslo

slúžiaca pre nehnuteľnosť so súpisným číslom

je vo vlastníctve .

Prípojka je v mojom užívaní (nájme a pod.).
Súčasne sa zaväzujem  v  súlade  s  § 4  ods.  8-12  z ákona   č.  442/2002  Z. z.  a  úplného  znenia  Ob čianskeho
resp.  Obchodného  zákonníka  vstúpi ť do všetkých  práv  a  povinností  vlastníka  vodov odnej  a  kanaliza čnej*
prípojky,   najmä:

a)      zabezpečiť,  aby vodovodná a kanalizačná  prípojka  bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej

         vody vo verejnom vodovode, aby  nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode,

         aby  kanalizačná  prípojka bola vodotesná  a  vybudovaná   tak,  aby  nedošlo  k  zmenšeniu   prietočného  profilu

         verejnej  kanalizácie,  do  ktorej  je  zaústená,

b)      zabezpečiť  opravy  a  údržbu  vodovodnej  a  kanalizačnej  prípojky  na  vlastné  náklady,

c)      odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej  a  kanalizačnej  prípojky  na  verejný  vodovod  a  kanalizáciu

         v  prípade zrušenia  odberného  miesta,  spôsobom  určeným  prevádzkovateľom  verejného  vodovodu  a

         kanalizácie.

Dátum

)* Nehodiace sa prečiarknite
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     v katastri

PREHLÁSENIE O VODOVODNEJ A KANALIZA ČNEJ PRÍPOJKE

        Číslo odberu

Podpis odberateľa (pečiatka)

prevádzkovate ľovi verejného vodovodu a kanalizácie.

Som si vedomý(-á), že v prípade vzniknutia škody z dôvodu nesprávne uvedených údajov, uhradím škodu 

       v katastri

        Číslo LV

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/.


