ŽIADOSŤ O VYJADRENIE
K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII
FO-24-10-9-03

Adresa trvalého pobytu
Meno a priezvisko/názov žiadateľa
Ulica, popisné číslo

Dátum narodenia

Telefón

Mesto/obec

PSČ

IČO/DIČ/IČ DPH

E-mail

Korešpondenčná adresa
Ulica, popisné číslo

Mesto/obec

PSČ

Žiadam Vás týmto o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
Názov stavby (napr. rodinný dom, chata, prístavba a pod.)
(K územnému konaniu, k stavebnému konaniu, k pripojeniu na vodovod a kanalizáciu, atď.)
Miesto stavby (katastrálne územie)

Parcelné číslo

Číslo listu vlastníctva

V rámci projektovej dokumentácie žiadam o pripojenie na vodovod vodovodnou prípojkou: áno
nie
Ak áno, predpokladaná dĺžka vodovodnej prípojky bude
m, vnútorná dimenzia prípojky DN
mm.
Vodomerná šachta je
bude
umiestnená na pozemku parcelné číslo
V rámci projektovej dokumentácie žiadam o pripojenie na kanalizáciu kanalizačnou prípojkou: áno
nie
Ak áno, predpokladaná dĺžka kanalizačnej prípojky bude
m, vnútorná dimenzia prípojky DN
mm.
Ak nie, odvádzanie odpadových vôd bude do: domovej ČOV
žumpy
iné:
Odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) bude do:
(verejnej kanalizáce, potoka, vsakom na pozemku a pod.)

Vyplňte všetky políčka označené

Miesto na nalepenie kópie účtu:

Miesto na nalepenie čiarového kódu:
K žiadosti je potrebné doložiť prílohy uvedené na druhej
strane Žiadosti o vyjadrenie.

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

Údaje o odbernom mieste (vyplní BVS, a. s.,)
Z

TČO

OM

MB

Pri napájaní na T-kus

TČO

OM

MB

Poznámky (ďalšie dôvody žiadosti)

K žiadosti je potrebné doložiť nasledovné prílohy:
1. Projektová dokumentácia stavby, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, v dokumentácii je potrebné zdokladovať:
a) popis jestvujúceho stavu a popis navrhovaného riešenia pripojenia na vodovod a kanalizáciu (vlastnícke
vzťahy, priemer potrubia, materiál, umiestnenie šácht, rozmery a pod.),
b) situáciu so zákresom jestvujúceho a navrhovaného riešenia pripojenia na vodovod a kanalizáciu s popisom.
2. Výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti alebo iný doklad preukazujúci vlastníctvo pripájanej nehnuteľnosti.
3. Kópia katastrálnej mapy.
4. Dohoda o pripojení na vodovodnú prípojku s overeným podpisom (T–kus).
5. Dohodu o umiestnení (vybudovaní) vodomernej šachty v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. s overenými
podpismi.
6. Ďalšie doklady podľa potreby (pri atypických stavbách, objektoch, zvýšenom odbere vody a pod.).
Prílohy č. 1, 2 a 3 sa predkladajú k nahliadnutiu, budú vrátené žiadateľovi späť spolu s vyjadrením, prílohy č. 4 a 5 sa predkladajú len v prípade potreby.

Po zaslaní neúplnej žiadosti alebo len časti dokladov bude žiadosť vrátená späť žiadateľovi na doplnenie.
Žiadateľ akceptuje cenu za vyjadrenie v zmysle platného cenníka BVS, a. s.
V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení je žiadateľ povinný písomne požiadať BVS, a. s., o preverenie
technických podmienok pripojenia na verejný vodovod a pred pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
doručiť do BVS, a. s., tlačivo Kanalizačná prípojka.
Žiadateľ berie na vedomie, že je povinný dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou BVS, a. s., (ďalej len „VOP“) – zverejnené
na www.bvsas.sk.
Žiadateľ si je vedomý trestnoprávneho následku svojho konania v prípade zistenia neoprávneného napojenia na
verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu a neoprávneného
vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Žiadateľ súhlasí s tým, že mu bude v prípade zistenia neoprávneného napojenia, odberu vody alebo vypúšťania odpadových vôd fakturovaný poplatok v zmysle platného
cenníka BVS, a. s., alebo zmluvná pokuta v zmysle platných „VOP“.
Žiadateľ prehlasuje, že sa oboznámil s platnými 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., ktoré sú zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk.

SÚHLAS S EVIDENCIOU A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODĽA ZÁKONA č. 122/2013 Z. z.
Žiadateľ berie na vedomie, že informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov sú zverejnené na internetovom sídle
www.bvsas.sk.

Miesto, dátum

Podpis žiadateľa

