
OBJEDNÁVKA NA PRÁCE

FO-24-2-3-03

Vyplňte všetky políčka označené

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

Objednávateľ (adresa trvalého pobytu/sídla spoločnosti)

Ulica, súpisné číslo

Meno a priezvisko/obchodný názov

IČO/DIČ/IČ DPH

Číslo účtu (IBAN)

Mesto/Obec/PSČ

Telefón

Dátum narodenia

E-mail

BIC (identifikačný kód banky)

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

Zhotoviteľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

IČO: 35 850 370, IČ DPH: SK2020263432, DIČ: 2020263432

Bankové spojenie:
VÚB, a. s., IBAN: SK07 0200 0000 0000 0100 4062, BIC: SUBASKBX
Tatra Banka, a. s., IBAN: SK14 1100 0000 0029 2212 3700, BIC: TATRSKBX

Ulica, súpisné číslo PSČMesto/Obec

Položka Predmet objednávky

Miesto plnenia:



Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami, poskytnutými v súvislosti s infor-
mačnou 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.

Podpis zhotoviteľa

Miesto a dátum

Podpis objednávateľa

Platobné podmienky: poskytnuté služby budú spoplatnené v zmysle platného Cenníka 
BVS, a.s. Lehota splatnosti faktúry je uvedená na vystavenej faktúre. Dodávateľ je opráv-
nený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej peňažnej sumy 
za každý deň omeškania s platením.

Potvrdením objednávateľa a zhotoviteľa nadobúda táto objednávka právnu účinnosť Zmlu-
vy o dielo.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú pri jej realizácii postupovať v súlade s § 536 a nasl. 
Obch. zákonníka č. 513/91 Z. z.
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