
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

HLÁSENIE ZMENY ODBERATEĽA 
NA ODBERNOM MIESTE

FO-24-5-1-09

Odhlasujúci

Korešpondenčná adresa (meno, priezvisko a adresa pre zasielanie vyúčtovacej faktúry)

E-mail

Meno a priezvisko/obchodný názov

Meno a priezvisko/obchodný názov

Telefón

Číslo zákazníka (vyplní BVS, a.s.)

Ulica

Mesto/Obec

Súpisné číslo

PSČ

Vyplňte všetky políčka označené

Prihlasujúci

Adresa trvalého pobytu

Ulica

IČO/DIČ/IČ DPH

Dátum narodenia

Meno a priezvisko/obchodný názov

Mesto/Obec

Súpisné číslo

E-mail

Telefón

Číslo zákazníka (vyplní BVS, a.s.)

PSČ

Korešpondenčná adresa (vyplniť len v prípade, ak je rozdielna od adresy trvalého pobytu)

Ulica

Mesto/Obec

Počet osôb pre zálohové platby:  Periodicita: Mesačne  Štvrťročne 

Súpisné číslo

PSČ

Číslo účtu (IBAN) BIC (SWIFT)

Číslo účtu (IBAN) pre zaslanie preplatku BIC (SWIFT)

Adresa odberného miesta

Mesto/Obec/PSČ

Ulica, súpisné číslo

Číslo vodomeru

Stav na vodomere

Číslo odberného miesta (OM)

Dátum odhlásenia 



Dátum
     podpis za BVS, a.s.

Zmenu odberateľa pri prevode alebo zmene správy nehnuteľnosti je povinný predchodca 
aj nástupca písomne oznámiť BVS, a.s., pričom je povinný oznámiť aj dátum a stav na 
vodomere, ku ktorému zmena nastala.

Verifikácia správnosti a pravdivosti údajov zamestnancom BVS, a.s.

Doklad totožnosti

Predložené doklady

PrihlASujúci PrEDloží:
  doklad o vlastníctve
 výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list

Podpis prihlasujúcehoMiesto, dátum Podpis odhlasujúceho

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.
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