STAVOIMPEX HOLÍČ spol. s r.o.
908 51 HOLÍČ, Námestie mieru 20
ŽIADOSŤ O ZMENU ODBERATEĽA
ku dňu _____________________
Dátum prijatia žiadosti:

Číslo žiadosti:

ŽIADATEĽ (pôvodný odberateľ)
Meno a priezvisko/názov:
Bydlisko/sídlo organizácie:
Korešpondenčná adresa:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie (IBAN):
Spôsob platby (ukončenie):
NOVÝ ODBERATEĽ:
Meno a priezvisko/názov:
Bydlisko/sídlo organizácie:
Korešpondenčná adresa:
IČO:
Bankové spojenie (IBAN):
E mail:
Tel. kontakt:
Poznámka:

IČ DPH:

DIČ:

DIČ:

Prílohy k žiadosti*:
- návrh na vklad do katastra nehnuteľností
- čestné vyhlásenie
- iné
UPOZORNENIE:
1. V zmysle § 22 ods. 1 Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch (VV) a verejných
kanalizáciách (VK) je nový odberateľ povinný uzatvoriť s vlastníkom VV a VK písomnú zmluvu.
Odber vody z VV, resp. vypúšťanie odpadových vôd do VK bez uzatvorenej zmluvy o dodávke
vody/odvádzaní odpadových vôd je neoprávneným odberom vody z VV, resp. neoprávneným
vypúšťaním odpadových vôd do VK podľa § 25 ods. 1 a 3 Zákona č. 442/2002 Z. z. o VV a VK
2. Žiadateľ (pôvodný odberateľ) a nový odberateľ súhlasia, že STAVOIMPEX Holíč spol. s r.o. je
oprávnená fakturovať na základe skutočne odčítaných nameraných hodnôt na meradle, ak je v žiadosti
uvedený stav meradla, ktorý je na základe skutočne vykonaného odpočtu.
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3. V prípadoch, ak je žiadateľ (pôvodný odberateľ) nebohý a na odbernom mieste je odber/odvádzanie
nemerané, nový odberateľ súhlasí, že STAVOIMPEX Holíč spol. s r.o. je oprávnená fakturovať odo
dňa účinnosti zmeny odberateľa do dňa montáže určeného meradla, resp. pripojenia na VK, v zmysle
Vyhlášky č. 397/2003 Z. z. a v znení jej neskorších predpisov.
4. Žiadateľ a nový odberateľ prehlasujú, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné a zároveň
súhlasia 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).

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo
odberného
miesta

Adresa odberného miesta

Číslo meradla

Stav meradla

Miesto prevzatia:

................................................
Podpis zamestnanca
STAVOIMPEX Holíč spol. s r.o.

................................................
Podpis žiadateľa

................................................
Podpis nového odberateľa
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