OBJEDNÁVKA
na zriadenie (rekonštrukciu) vodovodnej prípojky, montáž
vodomeru pre nehnuteľnosť
FO-24-2-1-02
V .................................................................. katastrálne územie: .............................................................................
Ulica:........................................................... č. domu: .................................... č. parcely: .........................................
Pitná voda dodávaná pre:
Nehnuteľnosť pripojená na verejnú
kanalizáciu:(nehodiace sa prečiarknuť)

domácnosť, záhradu, prevádzkový objekt a pod. (vypísať)
Áno

Nie

Číslo listu vlastníctva:

Majiteľ nehnuteľnosti:
(meno/názov firmy)

Adresa trvalého pobytu:
Korešpondenčná adresa:
Rodné číslo:
(IČO/IČ DPH/DIČ)

Odberateľ–platiteľ:
(meno/názov firmy)

Adresa odberateľa:
Rodné číslo:
(IČO/ IČ DPH/DIČ)

Bankové spojenie:
Faktúry zasielajte na adresu:(vyplňte,
ak sa nezhoduje s korešpondenčnou
adresou)
Číslo telefónu:
E-mail:
Prehlasujem, že si zemné práce zabezpečím sám. Montážne práce a náklady na zriadenie prípojky–jej verejnej a
domovej časti po vodomer, ktorú vybuduje BVS, a. s., uhradím v plnej výške. V prípade nepripravenosti
pracoviska uhradím BVS, a. s., vynaložené náklady s neúčelnou cestou.
Práce budú vykonané (po dohode s BVS, a. s.) dňa: ..............................
V Bratislave, dňa: ............................... Podpis objednávateľa: ..............................................................................

VYPLNÍ BVS, a. s.
Verejný vodovod DN: ..................................... Svetlosť prípojky DN: .............. Dĺžka prípojky cca: ................ m
Vodomer umiestnený: ........................................................................Číslo odberu:...............................................
Dňa: ....................................Objednávku prijal: .......................................................................................................
Zákaznícke hodiny pre podanie objednávky: pon. a str.: 800–1700, ut. a štvr.: 800–1500, pia.: 800–1200
Call centrum: 0850 123 122, Web: www.bvsas.sk, E-mail: sluzby@bvsas.sk

REALIZÁCIA
Vodovodná prípojka:

Vodomer:

Materiál: .......................................................................... Číslo: .......................................... Profil: .........................
Profil: ...................................Dĺžka: ............................ m Dátum overenia: .............................................................
Poznámka:...................................................................... Stav na vodomere: .................................................... m3
Náhradný termín realizácie/dôvod.............................
Dátum montáže: .............................................................

.................................................................................

Montoval: ........................................................................
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

1/2

Všeobecné podmienky k zriadeniu vodovodnej prípojky

K objednávke priložte:
vyjadrenie odboru vodohospodárskeho rozvoja BVS, a. s., o podmienkach pripojenia na verejný
vodovod, nie staršie ako 2 roky,
situačný plán nehnuteľnosti z katastrálneho úradu, geometrický plán a situáciu z projektu,
list vlastníctva, prípadne nájomnú zmluvu,
písomný (notársky, resp. matrikou overený) súhlas majiteľa vodomernej šachty, ak bude
vodomer umiestnený do cudzej vodomernej šachty na “T“ kus,
písomný (notársky, resp. matrikou overený) súhlas majiteľa cudzieho pozemku na umiestnenie
vodomernej šachty, v ktorom sa zároveň zaväzuje umožniť prístup do šachty za účelom
odčítania, opravy, údržby a výmeny vodomeru,
právnické osoby–výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list, IČO, DIČ, č. účtu,
občiansky preukaz (fyzické osoby).
Realizácia a prevádzka vodovodnej prípojky musí spĺňať ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, normy ON 75 54 11 „ Vodovodné prípojky “ a STN
73 60 05 s dodržaním podmienok stanovených vo vyjadrení BVS, a. s., k predmetnej stavbe.
Vodomerná šachta musí byť k montáži prípojky a vodomeru kompletne stavebne ukončená.
Zrealizovanie vodomernej šachty musí byť v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou
k predmetnej akcii a priloženým výkresom vodomernej šachty.
Montáž prípojok sa vzhľadom na technické možnosti a klimatické podmienky vykonáva spravidla od 1.
apríla do 30. novembra.
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