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Oznámenie termínu odpočtov  
 
 
 
 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s : 
 

•  oznamuje občanom  obce /mesta/, že v dňoch ..... budú pracovníci realizovať 
odpočty  vodomerov v našej obci  / v našom meste/. 
 

ďalej 
 

• žiada  občanov: 
 
-  o sprístupnenie vodomeru k odpočtu 
-  o odstránenie kvetináčov alebo iných záhradných ozdôb z poklopov, 
-  o odstránenie  rôznych predmetov zo šachty, ktoré v zime slúžili k zatepleniu   
   šachty   
-  o vyčerpanie vody zo šachty - pokiaľ šachta je zaplavená.  
 

a tiež 
 

•  informuje občanov, že v zmysle ustanovenia §-u 17. odstavec 4. Zákona  
o verejných vodovodoch  je odčítač oprávnený vstupovať v nevyhnutnom 
rozsahu na cudziu nehnuteľnosť  a to  za účelom zistenia stavu meradla, 
pričom v zmysle§-u 26. odstavec 1. toho istého zákona odberateľ vody je 
povinný  odčítačovi umožniť vstup na nehnuteľnosť pripojenú na verejný 
vodovod a umožniť mu vykonanie odpočtu stavu vodomeru.  

 
 
Odberateľ má právo  požiadať odčítača o predloženie preukazu, ktorým ho dodávateľ 
vody poveruje vykonávať takúto činnosť. 

 

 
                                                                       
 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s : 
 

•  oznamuje občanom  mesta Handlová , že v dňoch 2.- 4.11.2020 budú 
pracovníci realizovať odpočty  vodomerov v dopoludňajších hodinách, 

• V časti Nová Lehota a rodinné domy na ulici:Čsl.armády,Ferka 
Nadáždyho,Handlová,Kunešovská,Lipová,Liptovská,Mierové nám.,Náhradné 
pole,Potočná,Robotnícka,Štrajková,Zápotockého 

ďalej 
 

• žiada  občanov: 
 
-  o sprístupnenie vodomeru k odpočtu 
-  o odstránenie kvetináčov alebo iných záhradných ozdôb z poklopov, 
-  o odstránenie  rôznych predmetov zo šachty, ktoré v zime slúžili k zatepleniu   
   šachty   
-  o vyčerpanie vody zo šachty - pokiaľ šachta je zaplavená.  
 

a tiež 
 

•  informuje občanov, že v zmysle ustanovenia §-u 17. odstavec 4. Zákona  
o verejných vodovodoch  je odčítač oprávnený vstupovať v nevyhnutnom 
rozsahu na cudziu nehnuteľnosť  a to  za účelom zistenia stavu meradla, 
pričom v zmysle§-u 26. odstavec 1. toho istého zákona odberateľ vody je 
povinný  odčítačovi umožniť vstup na nehnuteľnosť pripojenú na verejný 
vodovod a umožniť mu vykonanie odpočtu stavu vodomeru.  

 
 
Odberateľ má právo  požiadať odčítača o predloženie preukazu, ktorým ho dodávateľ 
vody poveruje vykonávať takúto činnosť. 
 


