
 

Vecný a finančný prehľad opráv a údržby v eurách 

Názov a sídlo regulovaného subjektu: 

PITNÁ VODA 

Tabuľka č. 1- oprava a údržba verejného vodovodu realizovaná dodávateľským spôsobom 

Plán Skutočnosť 

Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržby 

Plánovaný 

náklad 

v eurách 

Názov, popis a miesto skutočne vykonanej 

opravy a údržby 

Skutočný náklad 

v eurách 

Termín realizácie 

opravy 

alebo údržby 

Dodávateľ 

1.      
2.      
3.      
n      
Spolu      

 

Tabuľka č. 2- oprava a údržba verejného vodovodu realizovaná vlastnými zamestnancami 

Plán Skutočnosť 

Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržby 

Plánovaný 

náklad 

v eurách 

Názov, popis a miesto skutočne vykonanej 

opravy a údržby 

Skutočný náklad 

v eurách 

Termín realizácie 

opravy 

alebo údržby 

1.     
2.     
3.     
n     
Spolu     

 

Tabuľka č. 3- oprava a údržba verejného vodovodu realizovaná dodávateľským spôsobom a vlastnými zamestnancami spolu 

Opravy a údržba Plán Skutočnosť 

Dodávateľsky VV   

Vlastné VV   

Spolu VV   

 

Vysvetlivky: 

VV - verejný vodovod 

V tabuľkách č. 1 a 2 do stĺpca "Názov, popis a miesto opravy a údržby" (plánovanej aj skutočne vykonanej)  sa uvádzajú informácie o oprave a údržbe majetku, ako napríklad pri náteroch - 

plocha náterov, pri výmene obkladov - plocha obkladov a materiál alebo pri výmene čerpadiel - ich počet a typ a podobne. 

  



 

 

ODPADOVÁ VODA 

Tabuľka č. 4- oprava a údržba verejnej kanalizácie realizovaná dodávateľským spôsobom 

Plán Skutočnosť 

Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržby 

Plánovaný 

náklad 

v eurách 

Názov, popis a miesto skutočne vykonanej 

opravy a údržby 

Skutočný náklad 

v eurách 

Termín realizácie 

opravy 

alebo údržby 

Dodávateľ 

1.      
2.      
3.      
n      
Spolu      

 

Tabuľka č. 5- oprava a údržba verejnej kanalizácie realizovaná vlastnými zamestnancami 

Plán Skutočnosť 

Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržby 

Plánovaný 

náklad 

v eurách 

Názov, popis a miesto skutočne vykonanej 

opravy a údržby 

Skutočný náklad 

v eurách 

Termín realizácie 

opravy 

alebo údržby 

1.     
2.     
3.     
n     
Spolu     

 

Tabuľka č. 6- oprava a údržba verejnej kanalizácie realizovaná dodávateľským spôsobom a vlastnými zamestnancami spolu 

Opravy a údržba Plán Skutočnosť 

Dodávateľsky VK   

Vlastné VK   

Spolu VK   

 

Vysvetlivky: 

VK - verejná kanalizácia, 

V tabuľkách č. 4 a 5 do stĺpca "Názov, popis a miesto opravy a údržby" (plánovanej aj skutočne vykonanej)  sa uvedú informácie o oprave a údržbe majetku, ako napr. pri náteroch - plocha 

náterov, pri výmene obkladov - plocha obkladov a materiál alebo pri výmene čerpadiel - ich počet a typ a podobne. 
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