SPRÁVCA:
Baumi s.r.o.
so sídlom: Inovecká 5213/40, 921 01 Banka, kancelária: Staničná 41, 921 01 Piešťany, IČO: 47610786 DIČ:
2024013574 , zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 33621/T , Tel.: 0907 716 658, el.
adresa: baumi@baumi.sk, www.baumi.sk
ODPIS STAVU MERAČOV STUDENEJ VODY A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY

MENO A PRIEZVISKO VLASTNÍKA alebo OBCHODNÉ MENO PRÁVNICKEJ OSOBY
............................................................................................................................................
ADRESA BYTOVÉHO DOMU.................................................................................................ČÍSLO BYTU, NP,GARÁŽE............
TEL. ČÍSLO VLASTNÍKA ..................................................... E MAILOVÁ ADRESA: ....................................................................
ODPOČET ZA ROK* .................... ALEBO ODPOČET ZA OBDOBIE OD ................. DO ........................
*kalendárny rok
STUDENÁ VODA /SV/
TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA /TUV/
číslo merača

stav počítadla
celé číslo/desatinné číslo*

číslo merača
stav počítadla
celé číslo/desatinné číslo*

SV-1...........................

.............../...................... TUV-1........................ ----------/------------

SV-2...........................

............../...................... TUV-2 ....................... --------/--------------

SV-3............................

............../....................... TUV-3........................ ............./................

SV-4...........................
............../....................... TUV-4........................ ----------/------------pozn. Uveďte prosím celé číslo z merača, t.j. všetky čísla vrátane desatinných. V prípade potreby kontaktujte správcu.

Vyhlásenie vlastníka:
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje zodpovedajú skutočnému stavu meračov a bol/a som poučený/á správcom
o dôsledkoch nesprávneho uvedenia údajov . Uvedomujem si svoju zodpovednosť za škody spôsobené uvedením
nesprávnych údajov týkajúcich sa spotreby studenej a teplej vody v byte.
V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, týmto
udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov poskytnutých správcovi bytového domu, v ktorom sa
nachádza hore uvedený byt v rozsahu potrebnom na účely správy bytového domu. Prehlasujem, že som bol/a
správcom poučený/á o Zásadách ochrany a spracúvania osobných údajov správcom, podpisom potvrdzujem prevzatie
Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov správcom a bol/a som informovaný/á, že aktuálne znenie uvedených
Zásad je zverejňované na www.baumi.sk.
Zároveň prehlasujem, že mnou uvedené osobné údaje sú správne a pravdivé, a že som bol/a správcom
oboznámený/á s povinnosťou vlastníka bytu podľa § 11 ods. 9 Zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom znení , a že
o zmene svojich osobných údajov a údajov nevyhnutných pre správu bytu v rozsahu podľa §9 ods.3 uvedeného
zákona budem bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od uskutočnenia zmeny údajov informovať správcu.
Bol/a som správcom poučený/á o dôsledkoch nenahlásenia zmien údajov potrebných pre správu bytu a som si
vedomý/á , svojej zodpovednosti za prípadné škody spôsobené nenahlásením zmien údajov potrebných pre výkon
správy bytového domu.
V PIEŠŤANOCH DŇA ...................................................
MENO A PRIEZVISKO
VLASTNÍK BYTU/PO –PODPIS KONATEĽA
VLASTNÍK BYTU/PO –PODPIS KONATEĽA

PODPIS

