Príloha k zmluve číslo: .......................................
o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
VÝPOČET MNOŽSTVA VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU (VPO) ODVÁDZANÝCH DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE

1

Dodávateľ - prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
Obchodné meno a sídlo:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš PSČ 031 05

IČO: 36672441

IČ DPH: SK2022236557

Odberateľ - producent (vlastník alebo správca nehnuteľností)
Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska
Adresa zasielania faktúr
Množstvo vôd z povrchvého odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa vypočíta v zmysle prílohy č. 2 k vyhláške MŽP č.
397/2003 Z. z. podľa vzorca:

Q = Hz . S . ψ
Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,
Hz - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu
vypočítaný za obdobie predchádzajúcich piatich rokov
S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie,
ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od druhu povrchu plochy.
Druhy povrchu plôch zaradených do príslušnej kategórie (údaje predkladá odberateľ - producent, vlastník alebo správca nehnuteľností):
kategória A - zastavané a málo priepustné spevnené plochy /strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod./, súčiniteľ odtoku ψ=0,90
kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy /dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod./, súčiniteľ odtoku ψ = 0,4
kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou /trávniky, záhrady a pod./, súčiniteľ odtoku ψ = 0,05

Identifikácia nehnuteľností pripojenej na verejnú kanalizáciu:
(Údaje predloží producent - vlastník nehnuteľnosti)
Mesto (Obec):
Ulica:
č.súp./orient.:
Katastr. Územie:
Č. parc. KN:
Zrážková lokalita:
Druh
povrchu
(kategória)

Celková
odvodnená plocha
S (m2)

1

2

A
B
C

Súčiniteľ
odtoku
ψ

Redukovaná
Ročný úhrn
plocha
zrážok
Sr = S.ψ
(Φ za 5 rokov)
Hz (mm)
(m2)

3

4

0,90
0,40
0,05

0,0
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Množstvo vôd
Sr.Hz.10-3 (m3.rok-1)

Poznámka

6

7

Spolu
Dôležité upozornenie:
1. Odberateľ - producent (vlastník alebo správca nehnuteľností) je povinný vypísať údaje vo zvýraznených políčkach tohto tlačiva a do 30 dní ho
doručiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie . Ak odberateľ - producent neposkytne požadovené údaje, prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí
odvodnenú plochu odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.
2. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, odberateľ - producent
(vlastník alebo správca nehnuteľnosti) v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá. Na požiadanie prevádzkovateľa verejnej kanalizácie
preukáže aj spôsob nakladania.
3. Ak je obdobie odvádzania vôd z povrchového odtoku nehnuteľnosti kratšie ako obdobie jedného roka, určí sa množstvo vôd z povrchového
odtoku pomernou časťou z vypočítaného množstva Q. (Dátum vzniku alebo ukončenia odvádzania VPO sa uvádza do prihlášky alebo odhlášky).

Potvrdzujem správnosť údajov a súhlasím s nimi.

O d b e r a t e ľ - producent:

Vyhotovil:

V Liptovskom Mikuláši, dňa:
1

Informovanie k spracúvaniu osobných údajov nájdete pre tento prípad na webovom sídle LVS, a. s., (https://www.lvsas.sk/),

záložka O spoločnosti - Osobné údaje - Povinné informovanie dotknutých osôb - link: IS agenda odberateľov a producentov

