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DOGOVOR O DELITVI RAČUNA ZA PORABLJENO VODO
V OBJEKTIH Z VEČ STANOVANJSKIMI OZ. POSLOVNIMI ENOTAMI

ŠTEVILKA ODJEMNEGA MESTA:
NASLOV ODJEMNEGA MESTA:
Spodaj podpisani uporabniki pitne vode na navedenem odjemnem mestu, podjetju Hydrovod d.o.o., nepreklicno
naročamo storitev – izdaja ločenih računov, v skladu z določili v trenutku podpisa tega dogovora veljavnega
občinskega odloka o dobavi pitne vode.

SEZNAM UPORABNIKOV:
Ime in priimek
prejemnika računa
(IZPOLNITE S
TISKANIMI ČRKAMI)

Naslov za pošiljanje računa (če
je različen od naslova
odjemnega mesta)

Ključ delitve
variabilnega dela
- VODARINE (%
oz. št. oseb)

Če želite prejemati e-račun
Podpis (in žig
na vašo elektronsko pošto,
za pravne
vpišite vaš elektronski
osebe)
naslov

V TABELI NAVEDITE TUDI PRAZNA STANOVANJA OZ. POSLOVNE PROSTORE

Stanje vodomera ob spremembi: ____________________
V kolikor stranke ne vpišejo stanja vodomera, se sprememba vseeno izvede, pri čemer pa naknadni poračuni
za pretekla obdobja niso mogoči.
Kontaktna oseba za odjemno mesto:
Ime in priimek: _________________ Tel. številka: _____________ Datum dogovora:___________
Opombe:

Pogoji za izdajo ločenega računa:
1.
Uporabniki se soglasno strinjajo, da bodo plačevali variabilne stroške oskrbe s pitno vodo za zgoraj navedeno odjemno mesto, razdeljeno po zgoraj
navedenem ključu.
2.
Skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, se za vsako enoto v
večstanovanjskem objektu plača omrežnina kot bi imeli vgrajen vodomer dimenzije DN 20.
3.
Pred uvedbo sprememb morajo biti poravnane vse dotedanje obveznosti za to odjemno mesto.
4.
Uporabniki se zavezujejo, da bodo svoj del stroškov oskrbe s pitno vodo redno poravnavali. V primeru, da vsi uporabniki računov ne bodo plačevali
redno, se uporabniki strinjajo, da se dobava pitne vode lahko prekine vsem uporabnikom odjemnega mesta, v skladu z določili veljavnega občinskega
odloka.
5.
Vse spremembe se upoštevajo od prejema dogovora dalje in veljajo do pisnega preklica oz. sprejetja novega dogovora.
6.
Upravljavec javnega vodovoda lahko v primeru neizpolnjevanja obveznosti uporabnikov kadarkoli preneha izdajati ločene račune in za odjemno mesto
ponovno izdaja skupen račun.
7.
V primeru, da dogovor ni ustrezen (ni vseh podpisov, kontaktne osebe, nečitljiva imena, ključ delitve ne predstavlja 100%, ipd..), upravljavec dogovora
ne more upoštevati.

V podjetju Hydrovod d.o.o. si prizadevamo in stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Da lahko
izvajamo storitve za uporabnike, potrebujemo vaše osebne podatke, katere skrbno zbiramo ter ustrezno varujemo.
Večino osebnih podatkov zbiramo na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja izvajanje obveznih gospodarskih javnih
služb, za ostale podatke pa potrebujemo vaše soglasje.
Z vpisom vaše e-pošte in podpisom tega dokumenta ste nam dali soglasje za uporabo elektronske pošte. Le -to bomo
uporabljali za komunikacijo z vami izključno v zvezi z izvajanjem javne gospodarske službe oskrba s pitno vodo. Soglasje
za uporabo e-pošte lahko kadarkoli prekličete pisno, telefonsko ali s sporočilom na naslov hydrovod@hydrovod.si.
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