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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 
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) 

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

Sídlo / Trvalé bydlisko: Ulica, súpisné číslo, orientačné číslo: 

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

PSČ, obec: ...................................................................................... 

Dátum narodenia / IČO: .............................................................. 

DIČ: ............................................. č. tel.: ...................................... 

IČ DPH: ......................................................................................... 

Reg.: ............................................................................................... 

Adresa pre poštový styk a zasielanie faktúr: 

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

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

Elektronická faktúra: 

E-mailová adresa pre zasielanie faktúr:

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

Platobný styk (spôsob úhrady preddavkových platieb a faktúr): 

Názov banky: ................................................................................ 

Číslo účtu - IBAN: ........................................................................ 

Preddavkové platby: 

Výška preddavkovej platby:         Cyklus platieb: 

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)

Odberné miesto – adresa: Ulica, súpisné číslo, orientačné číslo: 

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

PSČ, obec: .............................................................................................. 

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

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

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

Pre  účely:  

DODÁVKA PITNEJ VODY je zabezpečená cez: 

Vlastný vodný zdroj je napojený na vnútorný 
rozvod v predmetnej nehnuteľnosti

Určenie množstva dodávanej vody: 

Umiestnenie vodomera na vodovodnej prípojke: 

Pre meranie množstva dodávanej vody: 

ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VÔD je zabezpečené cez: 

Odpadové vody vznikajúce z vlastného vodného zdroja sú 
odvádzané verejnou kanalizáciou 

Odpadové vody vznikajúce z vlastného vodného zdroja odvádzané 
verejnou kanalizáciou sú merané 

Na kanalizačnej prípojke je – nie je osadené meranie 

Umiestnenie merania na KP: ............................................................... 

Umiestnenie vodomera na vlastnom vodnom zdroji: 

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

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

   Eur

https://www.lvsas.sk/
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Odpadová voda z povrchového odtoku z nehnuteľnosti je odvádzaná verejnou kanalizáciou 

Ak nie je odpadová voda z povrchového odtoku odvádzaná verejnou kanalizáciou, uviesť kam je odvádzaná 

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

Žiadam o odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody) verejnou kanalizáciou 

Rozlohy plôch (podľa kategórií) pre výpočet vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody) verejnou kanalizáciou: 

A - zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) .................................. m2 

B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.)  .................................. m2 

C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.)    .................................. m2 

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 vykonal zamestnanec LVS, a. s.: 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE ODBERATEĽA: 
Odberateľ/producent čestne vyhlasuje, že uvedené údaje sú správne, presné, úplné a pravdivé. Zároveň berie na vedomie, že v prípade vzniku 
škody dodávateľovi z dôvodu poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov, zodpovedá dodávateľovi za vzniknutú škodu. 

V ............................................................... dňa ...................................... ...................................................................................................... 
  Meno, priezvisko, podpis a pečiatka odberateľa 

https://www.lvsas.sk/
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