ŽIADOSŤ O PRESKÚŠANIE MERADLA
FO-24-10-12-04

Žiadateľ (adresa trvalého pobytu/sídla spoločnosti)
Meno a priezvisko/obchodný názov

Číslo zákazníka (vyplní BVS, a.s.)

Ulica, súpisné číslo

Dátum narodenia

Mesto/Obec/PSČ

Telefón

IČO/DIČ/IČ DPH

E-mail

Adresa odberného miesta
Ulica, súpisné číslo

Číslo odberného miesta (OM)

Mesto/Obec/PSČ

Technické číslo odberu (TČO)

Číslo meradla

Merací bod (MB) (vyplní BVS, a.s.)

Korešpondenčná adresa

(vypĺňa sa v prípade, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu/sídla spoločnosti)

Ulica, súpisné číslo

Mesto/Obec

Vyplňte všetky políčka označené

Zdôvodnenie požiadavky - opis skutkového stavu

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432
Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 700 – 1600 Poruchový dispečing: 0800 121 333, nonstop

PSČ

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K ŽIADOSTI
1. Dodávateľ (Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., ďalej aj ako „BVS, a.s.“ alebo „Dodávateľ“) je povinný v lehote
do 30 dní od doručenia tejto žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla v autorizovanej skúšobni a písomne oznámiť
výsledok preskúšania meradla v lehote do 14 dní odo dňa doručenia výsledku.
2. V súlade s ustanovením § 30 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov, ak sa pri skúške meradla vyžiadanej odberateľom potvrdí na základe Protokolu zo skúšky
meradla, že:
a) meradlo nespĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov alebo
že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a
metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, uhradí ten, komu bola odchýlka na prospech, druhej strane
finančný rozdiel, a to odo dňa posledného odpočtu meradla uskutočneného pred podaním žiadosti. V tomto prípade
náklady spojené s výmenou a preskúšaním meradla hradí vlastník verejného vodovodu.
b) meradlo spĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov alebo
jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a
metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, uhradí všetky náklady spojené s preskúšaním meradla vrátane
nákladov na jeho výmenu odberateľ a to v súlade s platným Cenníkom výkonov a služieb BVS, a.s. Uvedený cenník
nájdete na našej internetovej stránke www.bvsas.sk.
3. Proti výsledku preskúšania meradla autorizovanou skúšobňou nie je možné odvolanie.
4. V súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote vodné a stočné.
5. Žiadosti o preskúšanie meradla nie je možné vyhovieť v prípade, ak sa pri demontáži meradla zistí:
a) poškodenie overovacej alebo zabezpečovacej značky,
b) poškodenie meradla spôsobené jeho nedostatočnou ochranou odberateľom,
c) zásah odberateľa, ktorým spôsobil jeho poškodenie.
V týchto prípadoch podľa § 30 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov náhradu škody a náklady
spojené s výmenou alebo opravou hradí odberateľ.
PODPISOM TEJTO ŽIADOSTI
beriem vyššie uvedené na vedomie a zaväzujem sa dodávateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť pri demontáži
meradla.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami, poskytnutými v súvislosti s informačnou povinnosťou spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (ďalej
len BVS, a.s.) 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 kontaktných
centrách BVS, a.s., alebo na internetovej stránke www.bvsas.sk.

Miesto, dátum

Podpis žiadateľa, pečiatka

