
Obec Nová Bystrica 

Obecný úrad č.  

023 05  Nová Bystrica    Domácnosti 

          

Určenie množstva spotreby smernými číslami spotreby vody 

podľa vyhlášky č. 397 / 2003 Z. z. 

Príloha k zmluve č. 238 

 

ODBERATEĽ: Fulier Viktor 
ADRESA: Nová Bystrica  

 

KONTAKT:                                                 ČÍSLO ODBERU (č.d., č. parc.): Nová Bystrica 

 

POČET ČLENOV V DOMÁCNOSTI: .........1.................. slovom: ......jeden........................................................................... 

 
DRUH SPOTREBY VODY  

 

Jednotka 

 

 

SČSV 

 

Počet 

jednotiek 

 

spolu 

v m3 

BYTOVÉ ÚDAJE NA 1 OBYVATEĽA     

BYTY A DOMY 

a) so spoločnými výtokmi vody(s tečúcou studenou  vodou 

mimo bytu alebo domu) 
m3.os.-1.rok-1 12 

  

b) so samostatnými výtokmi vody (s tečúcou studenou 

vodou v byte alebo dome) a bez WC a bez kúpeľne 
m3.os.-1.rok-1 19 

  

byty a domy     

a) so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC 

s tečúcou studenou vodou v byte alebo dome) 
m3.os.-1.rok-1 25 

  

b) so samostatnými výtokmi vody a bez WC, ale 

s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s lokálnou  

prípravou teplej vody)  

m3.os.-1.rok-1 28 1 28 

byty a domy     

a) so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC 

a s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s externou 

dodávkou teplej vody) s externou dodávkou teplej vody 

m3.os.-1.rok-1 25 

  

b) so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC 

a s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s lokálnou 

prípravou teplej vody) 

m3.os.-1.rok-1 34   

rekreačné chaty, záhradné domčeky a iné (spotreba sa 

vypočíta ako pri predchádzajúcich položkách 

s prihliadnutím na dĺžku užívania v priebehu roka 

a s primeraným uplatnením položiek – hosp. zvieratá a 

záhrady 

m3.os.-1.rok-1 

spotreba sa vypočíta 

ako pri 
predchádz..položkách 

s prihliadnutím na 

dĺžku užívania 

v priebehu roka 

a s primeraným 

uplatnením položiek 

hosp. zvieratá a 

záhrady 

  

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ A HYDINA (v ks) 

dobytok     

dojnice vrátane ošetrovania mlieka a splachovania m3. kus.-1. rok-1 22   

býk m3. kus.-1. rok-1 18,3   

teľa m3. kus.-1. rok-1 3,7   

mladý dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s viazaným 

ustajnením 
m3. kus.-1. rok-1 9,1 

  

mladý dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s voľným 

ustajnením 
m3. kus.-1. rok-1 7,5 

  

ošípané     

prasnice s ciciakmi m3. kus.-1. rok-1 7,3   

prasnice, kance m3. kus.-1. rok-1 5,5   

prasnice od odstavenia do 30 kg hmotnosti m3. kus.-1. rok-1 1,2   

ostatné prasatá m3. kus.-1. rok-1 3,7   

kone m3. kus.-1. rok-1 14,6   

     

ovce a kozy     



 

 

 

V Novej Bystrici  Dňa: 26.1.2021 

 

; 

Dotazník spracoval ..................................         Podpis odberateľa: .............................. 

 

dospelé jedince nad 12 mesiacov veku m3. kus.-1. rok-1 3,0   

jahňatá, kozľatá m3. kus.-1. rok-1 1,5   

hydina chovaná vo výbehu     

sliepky m3. kus.-1. rok-1 0,13   

perličky a morky m3. kus.-1. rok-1 0,3   

husi, kačice m3. kus.-1. rok-1 0,44   

pes (chovná stanica, nad 2 ks) m3. kus.-1. rok-1 0,8   

Iné drobné zvieratá m3. kus.-1. rok-1 0,19   

ZÁHRADY (v m2) 

záhrady okrasné alebo vysádzané zeleninou, trávniky m3. m.2. rok-1 0,16 300 48 

záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak 

využívané 
m3. m.2. rok-1 0,04   

skleníky, fóliovníky m3. m.2. rok-1 0,16   

umývanie osobných automobilov používaných pre 

domácnosť (striekanie, umývanie), predpokladá sa 

umývanie 10 x ročne 

m3 . rok1 1   

prevádzka bazénov pri rodinných domov min. dvojnásobok objemu bazéna 

Množstvo vody, ktoré bude podkladom pre vyúčtovanie vodného za rok v m3  - spolu   76    m3 

Dátum od ktorého sa bude stanovené množstvo vody účtovať:                            01.01.2021 

 

Čestne prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol 

v tejto prílohe k zmluve o dodávke vody sú úplné 

a správne 

 

 

podpis odberateľa ................................................ 

 

 

V Novej Bystrici     dňa 26.1.2021 

 

Údaje overil a potvrdzuje správnosť: 

 

Meno a priezvisko pracovníka: 

Ing. Marianna Kocifajová 

 

podpis:  ............................................................................ 

 

 

 

V Novej Bystrici      dňa 26.1.2021 

 


