
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: 800 – 1800   Poruchový dispečing: 0800 121 333, nonstop

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE ZMLUVY 
NA VODNÚ STAVBU

FO-24-10-7-02

Žiadame o uzatvorenie* □ budúcej zmluvy alebo □ zmluvy o:
□ odbornom výkone prevádzky □ verejného vodovodu alebo □ verejnej kanalizácie
□ darovaní □ verejného vodovodu alebo □ verejnej kanalizácie
□ odovzdaní a prevzatí vodnej stavby □ verejného vodovodu alebo □ verejnej kanalizácie

(preložka/rekonštrukcia)

Údaje o vodnej stavbe

Katastrálne územie

Názov stavby

Lokalita (ulica, názov stavby, iné doplňujúce identifikačné údaje)

Parcelné čísla, na ktorých je vodná stavba umiestnená

Obec

Profil DN materiál dĺžka v m

Profil DN materiál dĺžka v m

Profil DN materiál dĺžka v m

Profil DN materiál dĺžka v m

Profil DN materiál dĺžka v m

Profil DN materiál dĺžka v m

Vyjadrenie oddelenia vodárenských koncepcií BVS, a.s., k projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie č.:      zo dňa   

Číslo potvrdenia oddelenia GIS BVS, a.s., k stavbe č. *** zo dňa 

Údaje o vlastníkovi/investorovi

Ulica, súpisné číslo/orientačné číslo

Obchodný názov/meno a priezvisko                                 

IČO/DIČ/IČ DPH (v prípade, ak je pridelené) 

Mesto/Obec, PSČ 

Dátum narodenia (v prípade FO)

V zastúpení (konateľ, starosta, predseda...) 

Kontaktná osoba (vybavuje) Telefónne číslo E-mail

Vyplňte všetky políčka označené

Vyplní BVS



PRÍLOHY

A) DOKLADY K BUDÚCEJ ZMLUVE ALEBO K ZMLUVE O ODBORNOM VÝKONE PREVÁDZKY:

1. Kompletné pare projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie opravené a doplnené v zmysle vyjadrení   
 oddelenia vodárenských koncepcií  BVS, a.s., resp. 
2. Kompletné pare projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane geodetického zamerania,   
 videozáznamu a príslušných dokladov.***
3. Zákres do katastrálnej mapy.
4. Listy vlastníctva na parcely, v ktorých je verejný  vodovod,  resp.  verejná kanalizácia trasovaná.
5. Stanovisko oddelenia vodárenských koncepcií BVS, a.s., k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie
6. Potvrdenie oddelenia GIS BVS, a.s. ***
7. V prípade občianskych združení výpis z registra občianskych združení vrátane platných stanov alebo zápisnice, 
 z ktorých vyplýva, kto je oprávnený v mene občianskeho združenia konať navonok.
8. Stavebné povolenie s potvrdenou právoplatnosťou.***              
9. Rozhodnutie o užívaní stavby s potvrdenou právoplatnosťou.***
10. Rozhodnutie o určení pásma ochrany s potvrdenou právoplatnosťou.***
_________________________________________________________________________________

B) DOKLADY K BUDÚCEJ ZMLUVE ALEBO K ZMLUVE O DAROVANÍ:

1. Všetky doklady uvedené v písmene A) body 1. až 10. tejto prílohy.
2. Písomné súhlasy/dohody/budúce zmluvy preukazujúce súhlas vlastníkov pozemkov dotknutých vodnou stavbou 
 so zriadením vecného bremena na týchto pozemkoch po zrealizovaní a kolaudácii vodnej stavby.
3. Znalecký posudok na určenie hodnoty daru - verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nie starší ako tri   
 mesiace.***
4. Geometrický plán za účelom zriadenia vecného bremena na dotknutých pozemkoch žiadateľa.***
5. Písomné súhlasy všetkých zhotoviteľov (subdodávateľov) vodnej stavby s postúpením všetkých práv, 
 pohľadávok a nárokov vyplývajúcich zo zmluvných, ako aj zákonných záruk k vodnej stavbe na BVS, a.s., 
 alebo jednostranné vyhlásenie všetkých zhotoviteľov (subdodávateľov) vodnej stavby, na základe ktorého
 poskytnú záruku za akosť vodnej stavby priamo BVS, a.s. ***  
6. Kópia podaného návrhu na príslušný kataster nehnuteľností za účelom zápisu kódu spôsobu využitia pozemku
 503 – Ochranné pásmo vodnej stavby na príslušné listy vlastníctva formou záznamu v súlade s právoplatným
 rozhodnutím o určení pásma ochrany vodnej stavby. ***
 _________________________________________________________________________________

C) DOKLADY K BUDÚCEJ ZMLUVE ALEBO K ZMLUVE O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VODNEJ STAVBY:

1. Všetky doklady uvedené v písmene A) body 1. až 10. tejto prílohy.
2. Písomné súhlasy/dohody/budúce zmluvy preukazujúce súhlas vlastníkov pozemkov dotknutých vodnou stavbou
 so zriadením vecného bremena na týchto pozemkoch po zrealizovaní a kolaudácii vodnej stavby.
3. Znalecký posudok na určenie hodnoty verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nie starší ako tri
 mesiace.***
4. Geometrický plán za účelom zriadenia vecného bremena na dotknutých pozemkoch žiadateľa.***
5. Vyhlásenie zhotoviteľa o naložení s pôvodným potrubím.***
6. Písomné súhlasy všetkých zhotoviteľov (subdodávateľov) vodnej stavby s postúpením všetkých práv,
 pohľadávok a nárokov vyplývajúcich zo zmluvných, ako aj zákonných záruk k vodnej stavbe na BVS, a.s., alebo 
 jednostranné vyhlásenie všetkých zhotoviteľov (subdodávateľov) vodnej stavby, na základe ktorého poskytnú
 záruku za akosť vodnej stavby priamo BVS, a.s. ***  
7. Kópia podaného návrhu na príslušný kataster nehnuteľností za účelom zápisu kódu spôsobu využitia pozemku
 503 – Ochranné pásmo vodnej stavby na príslušné listy vlastníctva formou záznamu v súlade s právoplatným 
 rozhodnutím o určení pásma ochrany vodnej stavby. ***
____________________
*     označiť hodiace sa   
**    v prípade nedostatku miesta chýbajúce údaje uviesť v samostatnej prílohe 
***   neplatí pre žiadosti k uzatváraniu budúcich zmlúv

Miesto, dátum Podpis žiadateľa, pečiatka

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami, poskytnutými v súvislosti s informačnou povinnos-
ťou spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (ďalej len BVS, a.s.) podľa článku 13 Naria-
denia 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.
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