Prevzal dňa :
Podpis:

Reg.:odd:Sa, vl.č: 10544/L, Okresný súd Žilina IČO: 36 672254
Informačný systém PVODwin zaregistrovaný Úradom na ochranu
osobných údajov, pridelené registračné číslo: 339121

Číslo odberu
vodné (V): ...........................

Prihláška
odberu vody ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dodávke vody
Odberateľ (producent ) (meno, priezvisko -obchodné meno, zastúpený): .................................................
...........................................................................................................................................................
Sídlo (adresa trvalého bydliska) ulica: ............................ číslo súpisné: ................ číslo orient.: ............
Obec : ............................................

PSČ: ......................... číslo tel. kontaktu: .................................

IČO( dátum nar. ): ................................

IČ DPH: ........................ DIČ: ............................................

Zápisaný v obchodnom ( živnostenskom )registri : ..............................................................................
Bankové spojenie : ................................................. číslo účtu :...........................................................
Adresa zasielania faktúr:

...................................................................................................................

Prihlasujem: - odber vody pre nehnuteľnosť v obci: ................................... ulica: .........................
č.súpisné : ................ č.orient. ...............
pre účely: a) domácnosti

b) ostatní odberatelia

č.parcely:................... č.LV:...................
c)kombinované (a+b)

Ak sa nehnuteľnosť používa pre účely podľa bodu c), bude sa odber vody deliť v pomere:
................. % v cene pre domácnosti, ...................... % v cene pre odberateľov okrem domácnosti
Percentuálny pomer sa stanoví podľa smerných čísel spotreby vody.
OM V č.:.................... od dňa:................. od stavu:............. m3 číslo meradla:...................priemer:.............
umiestnenie meradla: ............................
( OM- odberné miesto)
Nehnuteľnosť má - nemá vlastný zdroj , na vodovodnej prípojke je – nie je osadené meradlo
Pre meranie množstva dodanej vody:
- vybudujem vodomernú šachtu podľa požiadaviek OVS,a.s. a uhradím montáž vodomernej zostavy
- súhlasím s ponechaním existujúceho meradla
- žiadam Oravskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o montáž nového meradla (za úhradu)
Producent (odberateľ) potvrdzuje, že mu OVS, a.s. poskytla všetky potrebné informácie v zmysle článku 13 a nasl. Nariadenia EÚ č.2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). Aktuálne „Informácie o spracúvaní
osobných údajov“ sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti OVS, a.s., www.ovs.sk a v tlačenej podobe v zákazníckom centre.

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

............................................................
meno, funkcia, podpis, pečiatka odberateľa

Do informačného systému
- karta odberov-zaevidoval dňa ................................ meno........................... podpis...........................
- odberatelia-

zaevidoval dňa ................................ meno........................... podpis...........................

