Odpočtový list meračov
Adresa bytu:

VS:

Číslo bytu:
Izbovitosť bytu:

1

2

3

3L

4

4L

PREVODCA

Adresa vysťahovania (odoslania RV):

Meno:
Tel.:

Meno:
Ulica:

NADOBÚDATEĽ

PSČ/Mesto:

Meno:
Tel.:

MERAČE - VODA:
miestnosť merania

merané médium

WC

Teplá voda

WC

Studená voda

kuchyňa

Teplá voda

kuchyňa

Studená voda

výrobné číslo
merača

Stav počítadla - merača
celé čísla
desat.miesta

MERAČE - TEPLO:
Poučenie:
Pri odpočte stavov meračov na teplo, osadených na radiátoroch Vás žiadame o dodržanie nasledovných
pokynov:
1. Údaje na meračoch preblikávajú a sú označené značkami na displaji:
A) údaj s označením (1)
zobrazuje dátum automatického odpočtu (31.12.)
B) údaj s označením (M)
spotreba predchádzajúceho roku
C) údaj s označením ©
zobrazuje kontrolné číslo merača
D) údaj BEZ OZNAČENIA
zobrazuje aktuálnu spotrebu od posledného odpočtu
2. Do odpočtového hárku zapíšte všetky údaje tak ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke
3. Nie je potrebné uvádzať názov izby (obývačka, spálňa, detská izba) nakoľko je rozhodujúce číslo
konkrétneho merača. Preto Vás žiadame o pozornosť pri odpisovaní údajov z meračov.
4. V prípade že merače budú odpísané nesprávne a z odpisu nebude možné vypočítať riadnu spotrebu
bude firma spracujúca vyúčtovanie nákladov za teplo postupovať výpočtom priemernej spotreby
a nebude zohľadňovať merač tepla.
ODPIS Z MERAČA
dátum
spotreba kontr.č. aktuálna
miestnosť merania
merané médium
Č.merača
aut. odp. min.rok
merača spotreba
A)
B)
C)
D)
kuchyňa

teplo

izba 1

teplo

izba 2

teplo

izba 3

teplo

izba 4

teplo

Prevodca aj nadobúdateľ bytu svojími podpismi potvrdzujú správnosť uvedených údajov, neporušenosť
montážnych značiek (plômb) na meračoch a celkovú funkčnosť meračov.
Ročné vyúčtovanie v roku zmeny užívateľov / majiteľov bytu
Ročné vyúčtovanie v roku zmeny užívateľov / majiteľov bytu, t.j. v roku ............. žiadame spracovať nasledovne:
od .........................

do .............................

na prevodcu .................................................................

a od .........................

do .............................

na nadobúdateľa ........................................................ .

V Žiline, dňa ........................

prevodca: ............................

nadobúdateľ: .............................

