PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY O ODVÁDZANÍ VÔD
Z POVRCHOVÉHO ODTOKU
Producent (adresa trvalého pobytu/sídla spoločnosti)
Meno a priezvisko/obchodný názov
Ulica, súpisné číslo

Telefón

Mesto/Obec/PSČ

E-mail

IČO/DIČ/IČ DPH
Adresa odberného miesta
Ulica, súpisné číslo

Číslo odberného miesta

Mesto/Obec/PSČ

Technické číslo odberu

Číslo vodomeru

Merací bod (nevyplňujte)

Korešpondenčná adresa (vyplniť len v prípade, ak je iná ako adresa trvalého pobytu/sídla spoločnosti)
Ulica, súpisné číslo
PSČ
Mesto/Obec
Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku:
Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa pre jednotlivé
druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca Q = Hz×S×ψ, kde je
Q: množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,
Hz: ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu, podľa údajov Slovenského
hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie posledných piatich rokov,
S: veľkosť príslušnej pôdorysnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej
kanalizácie,
Ψ: súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy.
Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie pre konkrétnu
nehnuteľnosť sa uvedie do formulára.
Druh povrchu
(kategória)
A
B
C

Plocha povrchov
S (m2)

Súčiniteľ odtoku
ψ

Redukovaná plocha v m2
Sr=S(m2)×Ψ

0,90
0,40
0,05

SrA
SrB
SrC

Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO: 36 664 243
Telefón: 02/ 335 26 048

Redukovaná plocha spolu = plocha povrchov, z ktorých je odvádzaná zrážková voda do verejnej
kanalizácie v m²×súčiniteľ odtoku
Poznámka:
Kategória A: zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové
povrchy a pod.)
Kategória B: čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom,
štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy
Kategória C: dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.)
V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy
nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie akým spôsobom sa s nimi nakladá a preukáže aj spôsob
tohto nakladania. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom. Producent
poskytne potrebnú súčinnosť a údaje o plochách nehnuteľnosti vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi
verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí
do kategórie A.
Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami, v súlade s informačnou povinnosťou spoločnosti
Vodárne a kanalizácie, s.r.o. podľa článku 13 Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, a to prečítaním „Informácie o
spracúvaní osobných údajov“ umiestnenej v sídle spoločnosti Vodárne a kanalizácie, s.r.o., alebo na
internetovej stránke www.vodarneakanalizacie.sk..

Miesto, dátum

Podpis producenta
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