
 

  LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.                  Reg. odd: Sa, vl.č. 10547/L Okresný súd Žilina                                                

       Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš IČO: 36 672 441       IČ DPH: SK2022236557

  

Prihláška na odvádzanie a čistenie odpadovej vody1 
je podkladom pre uzatvorenie zmluvy na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie  

 

 Oddiel I  -  Vyplňuje vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ        ÚDAJE O PRODUCENTOVI (Odberateľovi)         

                                                 
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 

 

Producent (Odberateľ)  - vlastník nehnuteľnosti  
(meno, priezvisko –obchodné meno) .......................................................................................................................................................................... 

 

Sídlo (adresa ): Obec: ....................................................... Ulica: ...................................................... Číslo domu: ................... PSČ: .................... 

  

Rodné číslo – IČO: .......................................................... DIČ: ........................................................ IČDPH: ..........................................................  

 

č. telefónu: ........................................................ email: ................................................................................................................................................  

 

Adresa pre poštový styk: ............................................................................................................................................................................................. 

 

 

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE: 

 

Prihlasujem: odvádzanie odpadovej vody z nehnuteľnosti /prevádzky/ 

  

Na adrese: Obec: ........................................................... Ulica: .......................................................... Číslo domu: ................... PSČ: .................... 

  

List vlastníctva č.: ........................................................ Parcela č.: ......................................................... OM č.: ..................................................... 

 

pre účely: a) Domácnosti, počet osôb: ..................................   b) Ostatní odberatelia - účel: .................................................................................  

 
Nehnuteľnosť napojená na verejnú kanalizáciu v správe LVS:*   áno             nie 

Nehnuteľnosť má vlastný zdroj:*       áno  nie        Na vlastnom zdroji vody je osadené meranie:*       áno  nie      

Odpadová voda z povrchového odtoku z nehnuteľnosti napojená na verejnú kanalizáciu v správe LVS:*      áno  nie 

 
Pre meranie množstva odvádzanej odpadovej vody: * 

1. Vybudujem na vlastné náklady meranie na vlastnom zdroji vody podľa požiadaviek prevádzkovateľa VV a VK (dodávateľa) a zabezpečím 

osadenie určeného meradla, ktoré bude vyhovovať zákonným požiadavkám zákona č.157/2018 Z.z. a vyhlášky č.210/2000 Z.z.. 

2. Súhlasím s určením množstva odvedenej odpadovej vody poľa smerných čísel spotreby vody poľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č.397/2003 
Z.z. v platnom znení (jedná sa o producenta – odberateľa, ktorý nemá osadené meradlo alebo meradlo nevyhovuje zákonným požiadavkám). 

 

Producent (odberateľ) berie na vedomie, že: 

1. Je zakázané odvádzať do verejnej kanalizácie v správe LVS vody z povrchového odtoku (zrážky), ak je v obci vybudovaná delená stoková 
sústava. Výnimku môže povoliť prevádzkovateľ verejnej kanalizácie s tým, že odvedené množstvo vody z povrchového odtoku bude 

spoplatnené v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. 

2. Je zakázané vypúšťať do verejnej kanalizácie v správe LVS obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní odpadových vôd, drenážne 

vody, odpadové vody z hospodárskych budov (močovka) a iné škodlivé látky (oleje) v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.  
3. Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom v zmysle 

zákona č.442/2002 Z.z.  

4. Je možná dodávka vody pre nehnuteľnosť len z jedného zdroja, ak nie sú vykonané stavebno – technické úpravy rozvodov vody schválené 

prevádzkovateľom VV a VK (dodávateľom). 
5. Je povinné v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien vo vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv 

na zmeny v zásobovaní vodou alebo v odvádzaní a čistení odpadových vôd a  nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu 

alebo s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie minimálne do 30 dní pred ich realizáciou.  

 
Producent (odberateľ) čestne prehlasuje, že uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé. Zároveň berie na vedomie, že v prípade vzniku škody 

z dôvodu poskytnutia nesprávnych údajov zodpovedá prevádzkovateľovi za vzniknutú škodu. V takom prípade je prevádzkovateľ oprávnený 
požadovať od producenta (odberateľa) zmluvné pokuty v zmysle Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa. 

 

 

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

 

 

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

                                                               Meno, podpis a pečiatka producenta (odberateľa) 

*hodiace sa zakrúžkujte 


