
DOHODA O PRIPOJENÍ
NEHNUTEĽNOSTI
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1.1

1.2

 Je spoluvlastníkom pripájanej nehnuteľnosti

 Je spoluvlastníkom pripájanej nehnuteľnosti uvedenej v bode 1.1

Meno a priezvisko/obchodný názov

Meno a priezvisko/obchodný názov

Ulica

Ulica

Katastrálne územie

Mesto/obec

Mesto/obec

Súpisné číslo

Súpisné číslo

Parcelné číslo Číslo listu vlastníctva

PSČ

PSČ

uzatvárajú nasledovnú „Dohodu”.

ČLÁNOK II.

2.1 Spoluvlastník nehnuteľnosti uvedenej pod bodom 1.1 súhlasí s pripojením predmetnej 
nehnuteľnosti na verejný vodovod ÁNO     NIE     a verejnú kanalizáciu ÁNO    NIE     , 
pričom bude zmluvný vzťah uzatvorený medzi žiadateľom o pripojenie uvedenom v bode 
1.2 a BVS, a.s. 

2.2   Spoluvlastník nehnuteľnosti uvedený pod bodom 1.1 si je vedomý, že predmetnú nehnu- 
  teľnosť možno pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu jednou vodovodnou a 

   kanalizačnou prípojkou v zmysle Zákona  č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

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

a

Vyplňte všetky políčka označené



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.

Meno a priezvisko/obchodný názov Meno a priezvisko/obchodný názov

ČLÁNOK III.

3.1 „Dohoda“ je platná len po overení podpisu spoluvlastníka nehnuteľnosti uvedeného v bode 
1.1.

3.2 Jedno vyhotovenie „Dohody“ je potrebné zaslať BVS, a.s.

3.3 Od tejto „Dohody“ je možné odstúpiť iba po overenej písomnej dohode obidvoch spolu-
vlastníkov nehnuteľností.

3.4 Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so zrušením „Dohody“ znáša osoba, na podnet ktorej 
prišlo k zrušeniu „Dohody“.

3.5 O odstúpení od tejto „Dohody“ je povinný vlastník nehnuteľnosti, na podnet ktorého došlo 
k odstúpeniu, bezodkladne informovať písomne BVS, a.s., a doložiť overenú písomnú 
dohodu podľa bodu 3.3.
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