
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín 
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254 

 

Žiadosť o preskúšanie meradla (vodomera) 
 

Žiadateľ vyplní hrubo orámovanú časť: 
 
Meno, priezvisko – obchodné meno: ...................................................................................................... 
 
Ulica ....................................................................................... Číslo domu: ............................................. 
 
Obec: .......................................................................................PSČ: ........................................................ 
 
IČO: ............................................................. Tel. číslo: ..................................................... 
 
Podľa § 30 Z. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení Z. č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a Reklamačného poriadku dodávateľa žiadam o preskúšanie 
meradla (vodomera) osadeného na vodovodnej prípojke k nehnuteľnosti (odberné miesto) nachádzajúci sa  
 
Obec: .......................................................... Ulica: .............................................. Č. domu: ................... 
 
Číslo odberného miesta: ................................................... 
 
Číslo meradla: ...................................... Stav:.................................m3  
 
Umiestnenie (šachta, pivnica, chodba a pod.) ........................................................................................... 

       Dôvod - opis skutkového stavu ( nehodiace sa preškrtnúť): 
-  pochybnosť o správnosti merania meradla  - pravdepodobná porucha na meradle 
Dôležité upozornenie (povinnosti dodávateľa a odberateľa (žiadateľa), ktoré vyplývajú zo Z.č. 442/2002 Z.z.) 

1) Dodávateľ je povinný v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla 
v autorizovanej skúšobni a písomne oznámiť výsledok preskúšania meradla v lehote do 14 dní odo dňa 
doručenia výsledku. 

2) Odberateľa (žiadateľa) podanie tejto žiadosti nezbavuje povinnosti zaplatiť v určenej lehote vodné a stočné. 
3) Ak sa pri skúške meradla zistí, že meradlo spĺňa požiadavky stanovené Z. č. 142/200 Z. z. o metrológii 

alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac ako pripúšťa vyhláška Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z. z., náklady spojené s preskúšaním meradla vrátane nákladov 
na jeho výmenu uhradí odberateľ (žiadateľ). 

4) Proti výsledku preskúšania meradla autorizovanou skúšobňou nie je možné odvolanie.  
5) Žiadosti odberateľa (žiadateľa) nebude možné vyhovieť v prípade, ak sa pri demontáži meradla zistí: 

- poškodenie overovacej alebo zabezpečovacej značky 
- poškodenie meradla spôsobené jeho nedostatočnou ochranou odberateľom 
- zásah odberateľa, ktorým spôsobil jeho poškodenie 
V týchto prípadoch náhradu škody alebo opravu meradla hradí odberateľ.  

 
Výsledok preskúšania žiadam zaslať na adresu: ........................................................................................................ 
Beriem vyššie uvedené na vedomie a zaväzujem sa poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť, hlavne byť osobne 
prítomný pri demontáži meradla. 

 
 
 
V ................................................. dňa ............................... 

        .................................................................. 
         podpis a pečiatka žiadateľa 

 



 
                
 
Druh posudzovaného štandardu kvality (ŠK):  Zodpovedná osoba: 
§ 2 ods. 1 písm. l)      Bc. Jozef Maslík – ved. HS V 
 
Dátum prevzatia podnetu zodpovednou osobou za ŠK: ........................Podpis: ............................. 
 
Spôsob odstránenia príčin nedodržania ŠK: ...................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Dátum a čas odstránenia príčin nedodržania ŠK: .............................................................................. 
 
Dátum zaslania meradla na preskúšanie: ............................................................................................ 
 
Dátum doručenia výsledku preskúšania meradla: .............................................................................. 
 
Dátum zaslania písomnej odpovede žiadateľovi: ................................................................................. 
 
Štandard kvality :        dodržaný          nedodržaný   
 
Dátum nedodržania ŠK: ............................................... 
 
Počet dní s nedodržaným ŠK: ...................................... 
 
Zodpovedná osoba za odstránenie príčin nedodržania ŠK: ................................................................
                   podpis         

 


