Odberateľ (meno, priezvisko/obchodný názov) .........................................................................................
Adresa/sídlo: ..............................................................................................................................................
Adresa odberného miesta:...........................................................................................................................
Dátum narodenia/IČO: ................................

Číslo odberného miesta: ...................................................

DIČ: ........................................................ IČ DPH: ...................................................................................
Telefónny kontakt: ................................................
Dátum: ...................................................................
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou č. 4
949 60 Nitra
Vec: Žiadosť o úradné preskúšanie meradla pretečeného množstva vody
V zmysle § 30 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov, ako aj v zmysle Reklamačného poriadku ZsVS, a. s. (ďalej len „RP“), Vás žiadam o zabezpečenie
úradného preskúšania meradla na vyššie uvedenom odbernom mieste.
Poučenie:
Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej odberateľom zistí, že:
a)

meradlo nespĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii v znení neskorších
predpisov alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac ako pripúšťa vyhláška ÚNMS SR
č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, považuje sa meradlo
za nefunkčné a reklamácia sa kvalifikuje ako opodstatnená. V takomto prípade množstvo odobratej vody
za čas poruchy meradla sa určí výpočtom v zmysle RP. Náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu
meradla hradí ZsVS, a. s.

b) meradlo spĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii v znení neskorších
predpisov alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac ako pripúšťa vyhláška ÚNMS SR
č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, reklamácia sa
kvalifikuje
ako neopodstatnená. V zmysle § 30, ods. 2 a 3 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
uhradí náklady spojené s preskúšaním meradla vrátane nákladov na jeho výmenu odberateľ.
Výsledok preskúšania meradla autorizovanou skúšobňou je pre odberateľa a ZsVS, a. s. záväzný. ZsVS, a. s.
oznámi výsledok preskúšania odberateľovi písomne v lehote do 10 dní odo dňa doručenia posudku ZsVS, a. s.
Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť ZsVS, a. s. v určenej lehote
faktúru za vodné a stočné, preddavkovú platbu za opakované dodávky, prípadne akúkoľvek inú faktúru
vystavenú zo strany ZsVS, a. s. odberateľovi.
Vyhlasujem, že v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia v prípade správnej funkčnosti meradla,
respektíve jeho poškodenia, sa zaväzujem prevádzkovateľovi verejného vodovodu uhradiť všetky náklady
spojené s preskúšaním, výmenou a/alebo opravou meradla.

....................................................
podpis odberateľa

__________________________________________________________________________________
Spracúvanie osobných údajov odberateľa/osoby oprávnenej konať v mene odberateľa je nevyhnutné na plnenie
zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa Článku 6 odseku 1 písmena b) nariadenia Európskeho
parlamentu
a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len GDPR) a nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa Článku 6 odseku
1 písmena f) GDPR.

