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Obec Chorvátsky Grob, 14. 02. 2023 Otvoriť v prehliadači

NAHLÁSENIE STAVU VODOMERU

Vážený obyvateľ.

Posielame Vám návrh odpovede spoločnosti Agilita vodárenská spoločnosť,
s.r.o. (AVS), na ich výzvu oznámiť stav Vášho vodomeru k 31.01.2023. Skopírujte
prosím nižšie uvedený text a vložte ho do odpovede spoločnosti AVS (zašlite
obratom emailom na adresu: info@a-vs.sk). 

Vážená spoločnosť Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.

Pred pár dňami mi bola z Vašej strany doručená informácia o ukončení
nútených správ verejných vodovodov a verejných kanalizácií v obci Chorvátsky
Grob so súčasnou výzvou na nahlásenie stavu vodomeru.

Touto cestou si Vám dovoľujem zaslať stav vodomeru k dátumu 31.03.2022,
kedy došlo k faktickej zmene prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie v obci Chorvátsky Grob: 
OM: 
ČV: 
STAV: 

-----------------------

OM: 
ČV: 
STAV: 

Vzhľadom na skutočnosť, že od 01.04.2022 realizoval faktickú prevádzku
verejných vodovodov a verejných kanalizácií nový prevádzkovateľ, ktorý od
uvedeného dátumu dodával pitnú vodu do môjho odberného miesta a
odvádzal odpadové vody z môjho odovzdávacieho miesta, je Vaša spoločnosť
oprávnená vykonať vyúčtovanie zálohových platieb len za obdobie do
31.03.2022, ku ktorému dátumu Vám touto cestou zasielam stav vodomeru
vyššie.

Za obdobie od 01.04.2022 do budúcna sme realizovali úhrady vodného a
stočného v prospech nového prevádzkovateľa, ktorý mi v danom období pitnú
vodu do môjho odberného miesta reálne dodával a odpadové vody z môjho
odovzdávacieho miesta reálne odvádzal, a teda za toto obdobie neevidujem
voči Vašej spoločnosti žiadne záväzky.
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Nám. J. Andriča 17
Chorvátsky Grob
900 25 Slovensko
media@chorvatskygrob.sk

Tento email ste dostali, nakoľko ste
obyvateľ obce, odberateľ vody, alebo

producent splaškových vôd. Nechcete už
naďalej odoberať tieto e-maily?

Odhlásiť sa môžete kliknutím sem.

Vzhľadom k uvedenému si Vás zároveň dovoľujem informovať, že prípadná
Vami vystavená vyúčtovacia faktúra zahŕňajúca aj obdobie, kedy ste už
fakticky nerealizovali prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií a
reálne nedodávali vodu do môjho odberného miesta ani reálne neodvádzali
odpadové vody z môjho  odovzdávacieho miesta, bude z mojej strany
reklamovaná a vrátená Vašej spoločnosti ako neoprávnená.

S pozdravom

Obec Chorvátsky Grob
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