ŽIADOSŤ O PREVERENIE TECHNICKÝCH
PODMIENOK PRIPOJENIA NA VEREJNÝ
VODOVOD
FO-24-10-11-07

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

Telefón

Ulica, súpisné číslo

Dátum narodenia

Mesto/Obec/PSČ

E-mail

IČO/DIČ/IČ DPH

Adresa odberného miesta
Ulica, súpisné číslo

Číslo parcely

Mesto/Obec/PSČ

Číslo listu vlastníctva

Číslo odberného miesta (OM), (vyplní BVS, a.s.)

Katastrálne územie

Technické číslo odberu (TČO)/Merací bod (MB), (vyplní BVS, a.s.)

Číslo vyjadrenia/zo dňa
áno

Napojenie na T-kus k odbernému miestu (OM) ,(vyplní BVS, a.s.)

nie

Korešpondenčná adresa

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

Ulica, súpisné číslo
Počet osôb pre výpočet zálohovej platby:
Platba bankovým prevodom
Číslo účtu (IBAN)

Mesto/Obec

PSČ
vodné

stočné

Platba poštovým peňažným poukazom typu U
BIC (SWIFT)

Vyplňte všetky políčka označené

Žiadateľ súhlasí s uvedeným:
- je povinný byť prítomný pri kontrole technických podmienok pripojenia po dohodnutí termínu obhliadky s dodávateľom,
- je povinný k žiadosti predložiť: List vlastníctva, Výpis z obchodného registra, Živnostenský list,
- bol oboznámený a súhlasí s podmienkami stanovenými vo Všeobecných obchodných podmienkach BVS, a.s.,
- súhlasí, že každá ďalšia obhliadka miesta realizácie v prípade nesplnenia technických podmienok pre napojenie bude vykonaná
na jeho náklady podľa platného cenníka BVS, a.s.,
- berie na vedomie, že zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu len tie osoby, ktoré
sú na to prevádzkovateľom určené,
- súhlasí s neakceptovaním tejto žiadosti zo strany BVS, a.s., z dôvodu, že odmietne plánovaný termín kontroly, nedohodne
si náhradný termín kontroly alebo v lehote do 30 kalendárnych dní od kontaktovania BVS, a.s., spätne nekontaktuje našu
spoločnosť ohľadom vykonania kontroly a v lehote do 60 kalendárnych dní po vykonaní kontroly s negatívnym výsledkom
spätne nepožiada BVS, a.s., o vykonanie opakovanej kontroly.

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

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

ZÁZNAM TECHNICKÉHO PRACOVNÍKA BVS, a.s.
Verejný vodovod DN:
Umiestnenie VDM:

Vodovodná prípojka DN:
VŠ

suterén

kolektor

iné

VP + VDM:

VDM:

VDM T-kus:

Prekládka VDM:

Rekonštrukcia VP:

Meno pracovníka BVS, a.s.:

Číslo VDM (prekládka, rek. VP):

1. KONTROLA SPLNENIA TECHNICKÝCH PODMIENOK PRIPOJENIA NA VV
Dátum kontroly:

TP splnené

TP nesplnené

Stanovisko BVS, a.s.:
Ak žiadateľ spĺňa technické podmienky:

Ak žiadateľ spĺňa technické podmienky:

bola mu predložená k podpisu Zmluva o dodávke pitnej
vody a odvádzaní odpadových vôd

bude mu zaslaná písomne Zmluva o dodávke pitnej
vody a odvádzaní odpadových vôd

Podpis pracovníka BVS, a.s.:

Podpis žiadateľa:

2. OPAKOVANÁ KONTROLA SPLNENIA TECHNICKÝCH PODMIENOK PRIPOJENIA NA VV
Dátum kontroly:

TP splnené

TP nesplnené

Stanovisko BVS, a.s.:
Ak žiadateľ spĺňa technické podmienky:

Ak žiadateľ spĺňa technické podmienky:

bola mu predložená k podpisu Zmluva o dodávke pitnej
vody a odvádzaní odpadových vôd

bude mu zaslaná písomne Zmluva o dodávke pitnej
vody a odvádzaní odpadových vôd

Podpis pracovníka BVS, a.s.:

Podpis žiadateľa:

Poznámka:

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
I. V zmysle § 2 ods. 1 písm. k) Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy
kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou je pre zabezpečenie
plynulej dodávky vody dohodnutý termín realizácie montáže vodomeru na deň:
Uvedený termín žiadateľ:

akceptuje

neakceptuje*

*Žiadateľ berie na vedomie, že v prípade, ak horeuvedený termín neakceptuje, náhradný termín bude žiadateľovi oznámený
telefonicky najneskôr do 10 pracovných dní od termínu splnenia technických podmienok napojenia na verejnú kanalizáciu.
V takomto prípade BVS, a.s., nie je povinná vyplatiť kompenzačnú platbu v zmysle § 8 ods. 3 Vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a
odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
II. Žiadateľ berie na vedomie, že BVS, a.s., vykonáva montáž vodomeru s prípojkou len za predpokladu, že v deň montáže
predpovedná teplota vzduchu zverejnená v predchádzajúci deň medzi 12.00 až 18.00 hod. v príslušnom okresnom meste
(obci) neklesne pod 5 °C (podľa predpovedných údajov uverejnených na internetovej stránke SHMÚ www.shmu.sk – sekcia:
produkty SHMÚ – Meteorológia – MODEL ALADIN do 3 dní – Meteogram - do 3 dní).
Súhlasím s vyššie uvedeným.

		

Dátum							

Podpis žiadateľa

