PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY
o odvádzaní odpadových vôd verejnou
kanalizáciou v rámci generálneho pardonu
FO-24-1-6-01

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

Telefónne číslo

Ulica, súpisné číslo/orientačné číslo

Dátum narodenia (v prípade FO)

Mesto/Obec, PSČ

E-mail

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

Odvádzaná voda:
z domácnosti

priemyselná

Adresa odberného miesta
Ulica, súpisné číslo/orientačné číslo

Číslo parcely

Mesto/Obec, PSČ

Číslo listu vlastníctva

Číslo odberného miesta (OM)

Katastrálne územie

Aktuálny stav na vodomere ku dňu podania žiadosti
m3

Stav na vodomere:

Číslo vodomeru:

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) verejnou kanalizáciou
(vyplniť len v prípade odvádzania zrážkových vôd verejnou kanalizáciou)
Druh povrchu

Charakteristika povrchu

A

Zastavané plochy a málo priepustné plochy (strechy, betónové, asfaltové plochy a pod.)

B

Čiastkové priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené
spevnené plochy a zatrávnené strechy)

C

Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.)

ÁNO

NIE

Plocha v m2

Vyplňte všetky políčka označené

Požadované prílohy: kópia listu vlastníctva
Producent svojim podpisom potvrdzuje, že:
existujúce pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu bolo vykonané v predchádzajúcom období
bez odborného dozoru vlastníka alebo prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, ktorým je v súčasnosti BVS, a.s;
si je vedomý, že ak zriadenie a pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu nebolo vykonané v súlade
s Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu
a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach
BVS, a.s. (zverejnené na stránke www.bvsas.sk) a dôjde k poruche, zaväzuje sa poruchu monitorovať a vykonať
pri jej identifikácii bezodkladnú opravu na vlastné náklady;
sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pracovníkom BVS, a.s., pri riešení všetkých havarijných situácií,
ktoré môžu v budúcnosti vzniknúť v príčinnej súvislosti aj voči tretím osobám s cieľom zabránenia únikom
vypúšťania odpadových vôd.

Beriem na vedomie, že informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov podľa
zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších
noviel sú zverejnené na internetovej stránke www.bvsas.sk a kontaktných centrách
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Súhlasím s vyššie uvedeným.

Miesto, dátum

Podpis producenta

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

