
H L Á S E N I E  Z M E N Y  O D B E R AT E Ľ A

Regionálna vodárenská s. r.  o. 
Panenská 7, 811 03 Bratislava, Slovensko 
info@rvs.sk | www.rvs.sk

Zákaznícke hodiny. 
Pon - Štv: 08:00 –  12:00 |  13:00 – 15:00 hod.  
Pia:   nestránkový deň

IČO: 44285248  IČ DPH: SK2022670716 
DIČ: 2022670716 IBAN: SK53 1100 0000 0029 4011 7953 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.: 54116/B

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE
Adresa odberného miesta

Číslo odberného miesta  Číslo vodomeru Stav na vodomere

 

ODHLASUJÚCI
Meno a priezvisko / Obchodný názov

ADRESA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLOČNOSTI
Ulica, popisné číslo

Mesto / Obec PSČ

 
E-mail   Telefón

 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA  (nevypĺňa sa, ak je zhodná s adresou trvalého pobytu/sídla spoločnosti)
Ulica Popisné číslo

 
Mesto / Obec PSČ

 

IBAN  (pre zaslanie prípadného preplatku)

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Hlásenia zmeny odberateľa na odbernom mieste stráca platnosť a  účinnosť  
zmluva č.  o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorená dňa   
medzi spoločnosťou Regionálna vodárenská s. r. o. Bratislava (ďalej len „RVS“) a  Odhlasujúcim, s  výnimkou ustanovení, 
na základe ktorých vznikol spoločnosti RVS právny nárok voči Odhlasujúcemu na zaplatenie akejkoľvek splatnej pohľadávky 
s príslušenstvom, náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, resp. akékoľvek iné plnenie, na ktoré má spoločnosť RVS v zmysle 
uvedenej zmluvy nárok.
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PRIHLASUJÚCI
Meno a priezvisko / Obchodný názov

ADRESA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLOČNOSTI
Ulica, popisné číslo

Mesto / Obec PSČ

 
E-mail   Telefón

 

IBAN  (pre zaslanie prípadného preplatku)

IČO / DIČ / IČ DPH / dátum narodenia

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (nevypĺňa sa, ak je zhodná s adresou trvalého pobytu/sídla spoločnosti)

Ulica Popisné číslo

 
Mesto / Obec PSČ

 

Predpokladaná ročná spotreba  m3 

Počet osôb v domácnosti 
Na odbernom mieste sa  nachádza   nenachádza studňa.

Na odbernom mieste sa  nachádza   nenachádza bazén.

PRIHLASUJÚCI DOLOŽÍ
— kópiu dokladu o vlastníctve
— výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list

Zmenu odberateľa pri prevode alebo zmenu správy nehnuteľnosti je povinný odhlasujúci aj prihlasujúci oznámiť 
spoločnosti RVS, pričom sú povinní oznámiť aj dátum a stav na vodomere, ku ktorému zmena nastala. 
V prípade, že zmena údajov bude nahlásená po viac ako 60. dňoch po uvedenej zmene, RVS bude fakturovať poplatok v 
zmysle platného Cenníka výkonov a služieb spoločnosti RVS. 

Odhlasujúci a prihlasujúci potvrdzujú, že sa oboznámili s informáciami, ktoré im Regionálna vodárenská s. r. o. Bratislava 
poskytla v  súvislosti s  jej informačnou povinnosťou podľa článku 13 GDPR, a  to prečítaním informácie: „Informácia 
o  spracúvaní osobných údajov“ v  kontaktnom centre spoločnosti Regionálna vodárenská s. r. o. Bratislava alebo na 

internetovej stránke spoločnosti.

Podpis prihlasujúceho

Za RVS Bratislava

Podpis odhlasujúcehoMiesto / dátum

Dátum
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