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Vyplňte všetky políčka označené * 

uzatvárajú nasledovnú „Dohodu". 

ČLÁNOK II. 

2.1 Vlastník nehnuteľnosti uvedenej v bode 1.1 súhlasí, aby na jeho pozemku bola umiestne-

ná vodomerná šachta, ktorá bude vo vlastníctve: f ^ l j t M i / i T ^ -

2.2 Vlastník nehnuteľnosti uvedenej v bode 1.1 sa zaväzuje: 
a) zabezpečiť vstup na svoj pozemok užívateľovi prípojky a vodomeru za účelom jeho 

kontroly a odstavenia prívodu vody, 
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b) zabezpečiť vstup na svoj pozemok pracovníkom BVS, a.s., poverených na vykonanie 
odpočtu vodomeru, jeho výmeny a k obsluhe a údržbe přípojkového uzáveru vody. 

c) v prípade prevodu nehnuteľností na inú osobu, túto skutočnosť zakotviť do zmluvy 
o prevode vlastníctva. 

ČLÁNOK III. 

3.1 Táto dohoda oprávňuje vlastníka vodomeru BVS, a.s., vstupovať na pozemok pare. č.: V U r f 

v kat. území: $ 1 č ó r , na ktorom bude vybudovaná vodomerná šachta, 

za účelom osadenia vodomeru a činnosti uvedenej v bode 2.2 b). 

3.2 Je na vôli zmluvných strán upraviť vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto „Dohody" 
formou dohody o vecnom bremene. 

3.3 „Dohoda" je platná len po overení podpisov obidvoch zmluvných strán. 

3.4 Jedno vyhotovenie „Dohody" zašlú zmluvné strany vlastníkovi vodomeru BVS, a.s. 

3.5 Od tejto „Dohody" je možné odstúpiť iba po overenej písomnej dohode obidvoch vlastní-
kov nehnuteľností. 

3.6 Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so zrušením „Dohody" znáša osoba, na podnet ktorej 
prišlo k zrušeniu „Dohody". 

3.7 O odstúpení od tejto „Dohody" je povinný vlastník nehnuteľností, na podnet ktorého došlo 
k odstúpeniu, bezodkladne informovať písomne BVS, a.s., a odložiť overenú písomnú 
dohodu podľa bodu 3.5. 

3.8 Túto „Dohodu" je potrebné vždy pri prevode nehnuteľností aktualizovať podľa nových 
vlastníckych vzťahov jednotlivých nehnuteľností a vodovodnej prípojky a vodomernej 
šachty. Jej overený originál je potrebné odovzdať v BVS, a.s., vždy pri nahlasovaní zmeny 
odberateľa. 

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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