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ŽIADOSŤ O PRESKÚŠANIE MERADLA
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ZDÔVODNENIE POŽIADAVKY
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Priemyselná 10
921 79 Piešťany
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K ŽIADOSTI
1.	 Dodávateľ je povinný v lehote do 30 dní od doručenia tejto žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla
v autorizovanej skúšobni a písomne oznámiť výsledok preskúšania meradla v lehote do 14 dní odo dňa doručenia
výsledku.
2.	 V súlade s ustanovením § 30 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov, ak sa pri skúške meradla vyžiadanej odberateľom potvrdí na základe Protokolu zo skúšky
meradla, že:
a) Meradlo nespĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov,
alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z.,
o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, uhradí ten, komu bola odchýlka na
prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to odo dňa posledného odpočtu meradla uskutočneného
pred podaním žiadosti. V tomto prípade náklady spojené s výmenou a preskúšaním meradla hradí vlastník
verejného vodovodu.
b) Meradlo spĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov,
alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z.,
o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, uhradí všetky náklady spojené
s preskúšaním meradla vrátane nákladov na jeho výmenu odberateľ.
3.	 Výsledok preskúšania meradla autorizovanou skúšobňou je pre odberateľa a dodávateľa záväzný.
4.	 V súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote vodné a
stočné.
5.	 Žiadosti o preskúšanie meradla nie je možné vyhovieť v prípade, ak sa pri demontáži meradla zistí:
a) poškodenie overovacej alebo zabezpečovacej značky,
b) poškodenie meradla spôsobené jeho nedostatočnou ochranou odberateľom,
c) zásah odberateľa, ktorým spôsobil jeho poškodenie.
V týchto prípadoch podľa § 30 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov náhradu škody a náklady
spojené s výmenou alebo opravou hradí odberateľ.

Spoločnosť Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, Slovenská republika, IČO 36
252 484, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10263/T (ďalej len TAVOS) v súlade
s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov spracúva osobné údaje žiadateľa za účelom plnenia predmetu tejto žiadosti. Tieto osobné údaje spracúva
v automatizovanom informačnom systéme USYS, DIS, PTIS a aj v inej ako automatizovanej podobe.
Žiadateľ udeľuje spoločnosti TAVOS súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.,
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov za účelom spracúvania jeho
osobných údajov prostredníctvom call centra spoločnosti TAVOS, a to na dobu trvania poskytovania plnenia vyplývajúceho zo
žiadosti, najneskôr do lehoty vysporiadania všetkých prípadných nárokov vzniknutých na základe žiadosti.
S poskytnutými osobnými údajmi bude spoločnosť TAVOS vykonávať nasledovné operácie: získavanie, zhromažďovanie, šírenie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie,
premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidáciu, poskytovanie, sprístupňovanie.
Žiadateľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o právach dotknutej osoby, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Žiadateľ má právo tento súhlas
kedykoľvek odvolať.

Podpisom tejto žiadosti beriem uvedené na vedomie a zaväzujem sa dodávateľovi poskytnúť potrebnú
súčinnosť pri demontáži meradla.
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podpis a pečiatka žiadateľa
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