SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a. s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl B, číslo vložky 1164
IČ: 49453866; DIČ: CZ49453866; Bankovní spojení: KB Uh.Hradiště, č.ú.: 2006721/0100
E-mail: smlouvy@svkuh.cz; www.svkuh.cz

PODKLAD PRO ZMĚNU ODBĚRATELE VODNÉHO A STOČNÉHO - DOMÁCNOSTI
ČÍSLO ODBĚRU:
ODBĚRNÉ MÍSTO: Obec: …………………………..…..… Ulice: ………………………...………… Č.p.: ………………….
PŮVODNÍ MAJITEL (ODBĚRATEL)
Jméno: ……………………………… Příjmení: ……….……………………………………Titul: ……………….……..….…
Telefon: ………………………………Číslo účtu: ...….………………………………………………………………………….
Vyúčtování zaslat na adresu (uveďte vč. jména a příjmení): …………………………..…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
NOVÝ MAJITEL (ODBĚRATEL)
Jméno: ………………………… Příjmení: ..…………………………………….……………Titul: ………………….……….
Datum narození: ………..………… Telefon: …………………….. E-mail: ……….……………………….…….…….…….
Fakturační adresa: .…………………………………………………………………………………………………...…………..
Počet trvale připojených osob – povinný údaj pro všechny smlouvy……………..………………………………...…
Přípojka

 vodovodní

Účel dodávky vody

 domácnost (trvale obydlena)  rekreační objekt

 kanalizační
Odebíraná voda  je odváděna do veřejné kanalizace
 není odváděna do veřejné kanalizace, odpadní vody jsou odváděny do …………………………..
 nemovitost má vlastní zdroj vody, ze kterého jsou odpadní vody odváděny do kanalizace

Sjednání zálohových plateb:

 měsíčně

 čtvrtletně

 zálohy formou SIPO: spojovací číslo …………….….……………….…….. výše zálohy v Kč ……..………….....
Číslo účtu pro vrácení přeplatků: …………………………………………………………….……..……………..............
 zálohy trvalým příkazem z účtu č. ……………………….…….…...…………výše zálohy v Kč ….....................…

Způsob úhrady faktur (vyúčtování):  SIPO - spojovací číslo: ……………………………………………………
 převodním příkazem z účtu č……………………..……………………….

 Zasílání faktur v elektronické podobě na emailovou adresu: …………………………………..……..
Tímto odběratel vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním faktury na uvedenou e-mailovou adresu ve formátu PDF.
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Obě strany se dohodly na předání vodoměru č..…….……….………ke dni …....…..…….. se stavem ……..….. m .
Spotřebu vody do dne předání hradí předcházející majitel. Pokud odběratel nenahlásí stav vodoměru,
účtujeme spotřebu vody od posledního stavu v naší evidenci.
Nový majitel prohlašuje, že převzal zaplombovaný vodoměr v nezávadném stavu a zavazuje se, že se bude
o vodoměr zodpovědně starat v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné závady
ihned oznámí dodavateli.
Každou změnu je nutno doložit výpisem z katastru nemovitostí pořízeným např. službou Czech Point, nikoliv
pomocí internetové aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“. Pokud nový vlastník nebude uveden v katastru
nemovitostí, nelze změnu provést. V případě úmrtí je nutné doložit kopii úmrtního listu.
Odběratelem se podle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozumí vlastník pozemku nebo
stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. Z tohoto důvodu uzavíráme smlouvy pouze s vlastníky
připojených pozemků nebo staveb.

Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO
49453866 jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 (GDPR), že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem
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splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných
zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce
přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro
účely, pro něž byly zpracovávány. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových
stránkách správce osobních údajů www.svkuh.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Subjekt údajů podpisem tohoto
dokumentu potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

……………………………………

…..…………………………………

Původní odběratel - podpis

Nový odběratel – podpis

Vysvětlivky:

 zaškrtnuté políčko – ANO,  prázdné políčko – NE

Interní záznamy (odběratel nevyplňuje)
Změna převzata (datum)

Jméno a příjmení

Aktualizace smlouvy (datum)
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Podpis

