
Adresa odberného miesta

Ulica, súpisné číslo Číslo odberného miesta

Mesto/Obec/PSČ Stav na vodomere

Číslo vodomeru Dátum odhlásenia

Odhlasujúci

Meno a priezvisko/Obchodný názov *Číslo zákazníka

E-mail Telefón

Korešpodenčná adresa (meno, priezvisko a adresa pre zasielanie vyučtovacej faktúry)

Meno a priezvisko/obchodný názov

Ulica Súpisné číslo

Mesto/Obec PSČ

Číslo účtu (IBAN) pre zasielanie preplatku BIC (SWIFT)

Prihlasujúci

Meno a priezvisko/Obchodný názov *Číslo zákazníka

Adresa trvalého pobytu

Ulica Súpisné číslo

Mesto/Obec PSČ

Dátum narodenia Telefón

IČO/DIČ/IČ DPH E-mail

Číslo účtu BIC (SWIFT)

*číslo zákazníka vyplní Kanalizácia M&M, s.r.o.

HLÁSENIE ZMENY ODBERATEĽA    

NA ODBERNOM MIESTE



Prihlasujúci

Korešpodenčná adresa (vyplňte len v prípade, ak je rozdielna od adresy trvalého pobytu)

Ulica Súpisné číslo

Mesto/Obec PSČ

Počet osôb pre zálohové platby Periodicita:

- doklad o vlastníctve

- výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list

Verifikácia správnosti a pravdivosti údajov zamestnancom Kanalizácia M&M, s.r.o.

- Doklad totožnosti

- Predložené doklady

Dátum Podpis konateľa

Miesto, dátum Podpis odhlasujúceho Podpis prihlasujúceho

Zmenu odberateľa pri prevode alebo zmene správy nehnuteľnosti je povinný predchodca aj nástupca 

písomne oznámiť spoločnosti Kanalizácia M&M, s.r.o., pričom je povinný oznámiť aj dátum a stav na 

vodomere, ku ktorému zmena nastala.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami, poskytnutými v súvislosti s informačnou 

povinnosťou spoločnosti Kanalizácia M&M, s.r.o. podľa článku 13 nariadenia EÚ č. 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), 

a to prečítaním ,,informácie o spracúvaní osobných údajov´´ umiestnenej v kontaktom centre 

spoločnosti Kanalizácia M&M, s.r.o. alebo na internetovej stránke www.kanalizaciamm.sk.

HLÁSENIE ZMENY ODBERATEĽA 

NA ODBERNOM MIESTE

PRIHLASUJÚCI PREDLOŽÍ

Mesačne Štvrťročne
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