
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

ŽIADOSŤ O ROZBOR VODY

INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI

Dátum narodenia (FO)

Meno a priezvisko/obchodný názov                                 

Fakturačná adresa

FO-24-10-16-01

Korešpondenčná adresa (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou)                    

INFORMÁCIE O ODBERNOM MIESTE

Mesto/Obec, ulica, číslo súpisné/orientačné                               

□ studňa

ODBER SA BUDE ROBIŤ ZO:
□ hydrant

□ iné
□ kuchyňa, drez □ kúpeľňa, umývadlo □ domová ČOV

□ základný rozbor vody zo studne

ROZBOR PITNEJ VODY

□ vybrané ukazovatele kvality pitnej vody:
□ úplný rozbor vody zo studne □ rozbor vody ku kolaudácii

□CHSKCr, BSK5, NL
ROZBOR ODPADOVEJ VODY

□ vybrané ukazovatele kvality odpadovej vody:

E-mailová adresa                     Telefónne číslo□ použiť na zasielanie e-faktúr

IČO/DIČ/IČ DPH (PO)

□ vybrané ukazovatele kvality teplej vody:

ROZBOR TEPLEJ VODY:



Platobné podmienky

Poskytnuté služby budú spoplatnené v zmysle platného Cenníka BVS, a.s. Lehota splatnosti 
faktúry je uvedená na vystavenej faktúre. Dodávateľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky
z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej peňažnej sumy za každý deň omeškania s platením. Po-
tvrdením objednávateľa a zhotoviteľa nadobúda táto objednávka právnu účinnosť Zmluvy o dielo. 
Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú pri jej realizácii postupovať v súlade s § 536 a nasl. Obch. 
zákonníka č. 513/91 Z. z.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami, poskytnutými v súvislosti s informačnou povin-
nosťou 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 voľ-
nom 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.

Dátum Podpis žiadateľa


	fill_1: 
	Meno a priezviskoobchodný názov: 
	fill_2: 
	Dátum narodenia FO: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	toggle_13: Off
	fill_7: 
	INFORMÁCIE O ODBERNOM MIESTE: 
	toggle_1: Off
	hydrant: Off
	toggle_4: Off
	toggle_5: Off
	toggle_6: Off
	iné: Off
	1: 
	2: 
	základný rozbor vody zo studne: Off
	úplný rozbor vody zo studne: Off
	rozbor vody ku kolaudácii: Off
	vybrané ukazovatele kvality pitnej vody: Off
	undefined: 
	1_2: 
	2_2: 
	3: 
	CHSKCr: Off
	vybrané ukazovatele kvality odpadovej vody: Off
	undefined_2: 
	1_3: 
	2_3: 
	undefined_3: 
	vybrané ukazovatele kvality teplej vody: Off
	undefined_4: 
	1_4: 
	2_4: 
	3_2: 
	Dátum: 
	fill_2_2: 


