LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Reg. odd: Sa, vl.č. 10547/L Okresný súd Žilina
IČO: 36 672 441
IČ DPH: SK2022236557

Prihláška1
odberu vody, odvádzania odpadovej vody je podkladom pre uzatvorenie zmluvy na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu
a/alebo odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
Odberateľ je povinný nahlásiť zmenu zmluvných (identifikačných) údajov do piatich dní od uskutočnenia zmeny.

ÚDAJE O ODBERATEĽOVI

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Odberateľ(meno, priezvisko – obchodné meno)
Odberné miesto – adresa: PSČ, obec, ulica, popisné číslo
.........................................................................................................
.................................................................................................................

Sídlo (adresa): PSČ, obec, ulica, popisné číslo
.........................................................................................................
.........................................................................................................

.................................................................................................................
List vlastníctva č. .......................... Parcela č. .....................................

Rodné číslo - IČO: ........................................................................

Iné doklady č. .......................................................................................

IČ DPH: ...................................... č. tel.: ......................................

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

DIČ: ...............................................................................................
Reg.: ...............................................................................................
Adresa pre poštový styk a zasielanie faktúr:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Elektronická faktúra:

áno

nie

.........................................................................................................
áno

nie

Výška preddavkovej platby: ........................................................
Cyklus platieb:
a) Mesačne
b) Štvrťročne
c) Polročne
d) Ročne

Pre účely:

a) domácnosti

Nehnuteľnosť napojená na:
verejný vodovod v správe LVS
verejnú kanalizáciu v správe LVS

Spôsob platieb:
a) Prevodným príkazom
b) Poštovým poukazom
c) UNIKASA

Bankové spojenie: .........................................................................
č. účtu: ...........................................................................................
DOKLADY POTREBNÉ K UZATVORENIU ZMLUVY:
Právnické osoby:
1. Splnomocnenie overené notárom, občiansky preukaz – ak je
k podpisu oprávnená iná osoba ako konateľ
2. DIČ, IČ DPH, Bankové spojenie
Fyzické osoby:
1. Doklad totožnosti (občiansky preukaz)
2. Kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve,
návrh na vklad do katastra nehnuteľností - v prípade, ak nie je
vlastníctvo registrované v IS katastra nehnuteľností
3. Splnomocnenie potvrdené podielovými spoluvlastníkmi –
ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí podieloví spoluvlastníci
(nemusí byť overené notárom)

b) ostatní odberatelia
áno
áno

nie
nie

Odpadová voda z povrchového odtoku z nehnuteľnosti napojená na
verejnú kanalizáciu v správe LVS
áno
nie
Nehnuteľnosť má vlastný zdroj

E-mailová adresa pre zasielanie faktúr:

Preddavkové platby:

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

áno

nie

Na vodovodnej prípojke je – nie je osadený vodomer
Umiestnenie vodomera na VP: ...............................................................
Pre meranie množstva dodanej vody:
a) vybudujem vodomernú šachtu podľa požiadaviek LVS a uhradím
montáž vodomernej zostavy
b) súhlasím s ponechaním existujúceho vodomera
c) žiadam LVS o montáž nového vodomera (za úhradu)
Na kanalizačnej prípojke je – nie je osadené meranie
Umiestnenie merania na KP: ...............................................................
Dodávku vody a odvádzanie vypúšťaných odpadových vôd
žiadam zabezpečiť dňom odhlásenia odberu vody a vypúšťania
odpadových vôd predchádzajúcim odberateľom, t.j.
OM č. ............................................. od dňa ...........................................
od stavu .......................................... m3
číslo meradla .......................................... priemer ...............................
OVERENIE DOKLADOV:

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

.........................................................................................................
Meno, podpis a pečiatka odberateľa

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

