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Požiadavka na zmenu zmluvného vzťahu – pitná voda 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy 1)   X 
Žiadosť o zmenu odberateľa 1)  
Žiadosť o obnovenie zmluvy 1)    
Žiadosť o ukončenie zmluvy 1)    
Iná žiadosť  
Dátum požiadavky (totožný s dátumom odpisu stavu vodomera)  
 
Špecifikácia odberného miesta 
Číslo odberného miesta  
Názov odberného miesta  
Adresa odberného miesta  

 
Aktuálny stav vodomera Číslo vodomera  

Stav   Nie je vodomer1)    
 
Identifikácia pôvodného odberateľa pitnej vody 
Meno a priezvisko / Názov  
Adresa / Sídlo organizácie  

 
Dátum narodenia / IČO  IČ DPH  
Štátne občianstvo  
Kontaktná osoba  
 Telefón  Mobil  
 E-mail  Fax  
Adresa pre poštový styk 2)  
 
Identifikácia nového odberateľa pitnej vody 
Meno a priezvisko / 
Názov 

 

Adresa / Sídlo 
organizácie 

 
 

Dátum narodenia / IČO  IČ DPH  
Štátne občianstvo  
Bankové spojenie  
Kontaktná osoba  
 Telefón  Mobil  
 E-mail  Fax  
Adresa pre poštový styk 2)  

 
 
Charakteristika odberného miesta 
Meraný odber1)    Nemeraný odber1)     
V prípade nemeraného odberu žiadame doplniť:    počet osôb v domácnosti   
                                                                         okrasné záhrady, zeleninové záhrady  M2 
                                                                           záhrady vysadené ovocnými stromami  M2 
1) Krížikom označte Vašu voľbu. 
2) Uvádza sa len ak je adresa pre poštový styk iná ako adresa žiadateľa. Bez uvedenia adresy pre poštový styk je 
žiadosť neplatná. 
 

Súčasťou predloženia žiadosti sú nasledovné doklady a prílohy : 
 
1. žiadosť o ukončenie zmluvy – ak pôvodný odberateľ žiada ukončiť zmluvu o dodávke pitnej vody, na danom 
odbernom mieste. V prípade tejto žiadosti sa vyplňujú časti : 
- Špecifikácia odberného miesta, Identifikácia pôvodného odberateľa elektriny, Meno a podpis pôvodného 

odberateľa 
K žiadosti je potrebné doložiť : 
- v prípade úmrtia pôvodného odberateľa požadujeme doložiť kópiu úmrtného listu. 

 
2. žiadosť o zmenu odberateľa – ak si pôvodný odberateľ neželá odoberať pitnú vodu a odberateľom sa stáva iná 
osoba k tomu istému dátumu. V prípade tejto žiadosti sa vyplňujú časti : 
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- Špecifikácia odberného miesta, Identifikácia nového a pôvodného odberateľa elektriny, Charakteristika 
odberného miesta, Meno a podpis nového a pôvodného odberateľa 

K žiadosti je potrebné doložiť : 
- nový odberateľ dokladá list vlastníctva alebo kúpno-predajnú zmluvu s vkladom na katastri, resp. nájomnú 

zmluvu so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, 
- nový odberateľ dokladá výpis z Obchodného registra resp. živnostenský list podnikateľa (ak ide o 

podnikateľský subjekt), nie starší ako 3 mesiace, osvedčenie o pridelení čísla platiteľa DPH, v prípade, že 
zmluvu podpisuje splnomocnenec, predkladá plnomocenstvo 

- v prípade úmrtia pôvodného odberateľa požadujeme doložiť fotokópiu úmrtného listu, 
 
3. žiadosť o uzavretie  zmluvy –V prípade tejto žiadosti sa vyplňujú časti :  
- Špecifikácia odberného miesta, Identifikácia nového odberateľa pitnej vody, Charakteristika odberného 

miesta, Meno a podpis nového odberateľa 
K žiadosti je potrebné doložiť : 
- odberateľ dokladá list vlastníctva alebo kúpno-predajnú zmluvu  s vkladom na katastri, resp. nájomnú 

zmluvu so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, 
- odberateľ dokladá výpis z Obchodného registra resp. živnostenský list podnikateľa (ak ide o podnikateľský 

subjekt), nie starší ako 3 mesiace, osvedčenie o pridelení čísla platiteľa DPH, v prípade, že zmluvu podpisuje 
splnomocnenec, predkladá plnomocenstvo 

 
 
Prehlásenie pôvodného a nového odberateľa : 
Pôvodný odberateľ  berie na vedomie, že v prípade ukončenia zmluvy o dodávke pitnej vody, (ďalej len 
„zmluva“) sa táto zmluva ukončuje v zmysle platných predpisov až okamihom odobratia meracieho 
zariadenia. V prípade uvedenia neúplných údajov pôvodným odberateľom pri žiadosti o ukončenie 
zmluvy sa ukončenie zmluvy nezrealizuje.  
Pôvodný odberateľ v prípade požiadavky na zmenu odberateľa berie na vedomie, že zmluva bude s ním 
ukončená k dátumu uzatvorenia zmluvy s novým odberateľom. 
Pôvodný odberateľ a nový odberateľ berú na vedomie, že požiadavka na zmenu odberateľa a 
požiadavka na uzatvorenie zmluvy sa považuje za prijatú od okamihu uzavretia novej zmluvy. Ak nový 
odberateľ na základe výzvy Železiarní Podbrezová a.s. nepredloží súhlas vlastníka nehnuteľnosti, sú 
Železiarne Podbrezová a.s. oprávnené prerušiť dodávku pitnej vody až do času predloženia súhlasu 
vlastníka nehnuteľnosti. 
Pôvodný odberateľ a nový odberateľ prehlasujú, že všetky údaje, ktoré uviedli na tomto tlačive sú 
správne, úplné a pravdivé. V prípade vzniku škody Železiarňam Podbrezová a.s.  z dôvodu uvedenia 
nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov pôvodným odberateľom a novým odberateľom sa 
pôvodný odberateľ a nový odberateľ zaväzujú uhradiť Železiarňam Podbrezová a.s. takto vzniknutú 
škodu v celom rozsahu. 
Pôvodný odberateľ a nový odberateľ podľa zákona o ochrane osobných údajov dávajú týmto výslovný 
súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch 
Železiarní Podbrezová a.s., a to v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej činnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum : Dátum : 

 
Meno a podpis pôvodného odberateľa : 
 
 
 

Meno a podpis nového odberateľa :  
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