Ak množstvo vody dodávanej verejným vodovodom nie je merané, určí sa množstvo dodanej vody smernými
číslami spotreby vody v súlade s Vyhláškou č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní
množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd, o spôsobe výpočtu
množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.
V súlade s uvedenou vyhláškou sa určuje aj množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
V zmysle Všeobecných obchodných podmienok StVPS, a.s. na určenie množstva odobratej a/alebo vypustenej
vody prostredníctvom smerných čísel spotreby vody odberateľ predkladá relevantné informácie potrebné na tento
výpočet a to najmä potvrdenie mestského alebo obecného úradu o počte osôb prihlásených k pobytu v byte resp. v
dome. Ďalej môže byť žiadateľ požiadaný o určenie jednotlivých Druhov spotreby vody v zmysle Prílohy č. 1
k vyhláške č. 397/2003 Z.z.

POTVRDENIE O POČTE OSÔB PRIHLÁSENÝCH K POBYTU
Žiadateľ: (odberateľ s ktorým je/bude uzatvorená zmluva o dodávke vody z VV/odvádzaní odpadových vôd do VK):
Meno a priezvisko: ............................................................................................................................
Adresa bydliska: ................................................................................................................................
Adresa odberného miesta:
Ulica: ...........................................................
Číslo domu: .................................................
Obec: ...........................................................
PSČ: ............................................................

Mestský/Obecný úrad v ...................................................................................potvrdzuje, že na uvedenej
adrese odberného miesta je počet osôb prihlásených k pobytu: ........... (uviesť počet osôb).

Dátum: ..................................

..................................................
pečiatka a podpis
Mestského/Obecného úradu

Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť Žiadateľa pre potreby Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej
spoločnosti, a.s.
V prípade dlhodobo sa nezdržiavajúcich osôb na adrese odberného miesta (minimálne počas 90 dní za rok) je
odberateľ povinný uvedené hodnoverne preukázať a to predložením relevantných potvrdení, dokladov
k nahliadnutiu.
Spoločnosť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 36 644 030, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.
840/S 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.stvps.sk/ochrana-osobnychudajov.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Call centrum
0850 111 234,
info@stvps.sk,

www.stvps.sk
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