Žiadosť – hromadná
Žiadosť o pripojenie odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy
1. Žiadateľ
*Obchodné meno/titul, meno a priezvisko
*IČO/dátum narodenia

IČ DPH

DIČ
*Číslo bankového účtu v tvare IBAN

*Zapísaný v ŽR/OR (obchodný register, oddiel, vložka číslo) – Právnická osoba
2. Sídlo/trvalý pobyt Žiadateľa
Ulica

*Číslo orientačné

*Obec/časť obce

*PSČ

Číslo súpisné

3. Adresa pre doručovanie písomností
(vyplňte v prípade, že sa nezhoduje s údajmi v časti 2.)
Ulica

*Číslo orientačné

*Obec/časť obce

*PSČ

Číslo súpisné

4. Kontakt
Osoba, ktorá je štatutárnym orgánom – v zastúpení (titul, meno, priezvisko, funkcia)
Osoba, ktorá je štatutárnym orgánom – v zastúpení (titul, meno, priezvisko, funkcia)
Osoba oprávnená na podpis zmluvy, konať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko, funkcia)
Telefón/mobil

E-mail

Osoba oprávnená na podpis zmluvy, konať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko, funkcia)
Telefón/mobil

E-mail

Kontaktná osoba Žiadateľa pre komunikáciu s Prevádzkovateľom vo veciach technických
Telefón/mobil

E-mail

Kontaktná osoba Žiadateľa pre komunikáciu s Prevádzkovateľom v ostatných veciach (zmluvné, majetkoprávne a pod.)
Telefón/mobil

E-mail

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
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Žiadosť – hromadná
5. Špecifikácia stavby
*Názov stavby
Adresa stavby/ulica

*Číslo orientačné/súpisné

*Obec/časť obce

*PSČ

*Okres

*Katastrálne územie

*Číslo parcely
*Číslo parcely
6. Špecifikácia odberných miest a technické údaje
Rodinné domy

Počet plánovaných odberných miest

Bytové domy/Polyfunkčné objekty

Počet plánovaných vchodov

Počet plánovaných odberných miest

Iné (zariadenia technického vybavenia územia, napr. verejné osvetlenie...) Počet plánovaných odberných miest
*Vykurovanie elektrické
*Označenie objektu

Áno

napr. bytový dom A, nabíjacia stanica

Nie
*Počet odberných miest *Spôsob využitia odberného miesta *Hodnota hlavného ističa v A *Počet fáz (1F/3F) Tarifikácia (1T/2T)
napr. byt, spoločné priestory, obchod

napr. 20, 25, 32

V prípade viacerých objektov, odporúčame priložiť k žiadosti samostatnú Prílohu č. 1 - Špecifikácia odberných miest a technické údaje.
* Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
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7. Doplňujúce údaje Žiadateľa, poznámky (stručný popis budúceho charakteru stavby – rodinné domy, byty, polyfunkcia)

8. Vyhlásenia Žiadateľa
Žiadateľ čestne vyhlasuje, že:
a) má alebo v čase pripojenia do distribučnej sústavy bude mať (i) vlastnícke právo k odberným elektrickým zariadeniam/elektroenergetickým zariadeniam, ktoré budú po splnení obchodných
a technický podmienok pripojenia pripojené do distribučnej sústavy (ďalej len„Zariadenia“), alebo (ii) súhlas vlastníka Zariadení s ich pripojením do distribučnej sústavy a
b) má alebo v čase pripojenia Zariadení do distribučnej sústavy bude mať (i) vlastnícke právo k nehnuteľnostiam/stavbám, v/na ktorých budú Zariadenia zriadené, alebo (ii) súhlas vlastníka
takýchto nehnuteľností/stavieb so zriadením Zariadení v/na nich a pripojením Zariadení do distribučnej sústavy.
9. Povinná príloha k Žiadosti
Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu budovaného elektroenergetického zariadenia vrátane koordinačnej situácie celej stavby a všetkých inžinierskych sietí s vypracovaným
technickým návrhom riešenia, vydaným spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.
10. Ochrana osobných údajov Žiadateľa
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 (ďalej len „ZSD“) spracúva osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy vrátane
predzmluvných vzťahov, na splnenie povinností vyplývajúcich jej z právnych predpisov, na účely oprávnených záujmov alebo na základe platného súhlasu so spracúvaním osobných
údajov. Ochrana a spracúvanie osobných údajov sa týka len informácií o fyzických osobách. ZSD ako prevádzkovateľ zodpovedá za ochranu a spracúvanie osobných údajov. Žiadateľ je
povinný poskytnúť ZSD údaje označené ako povinné, inak má ZSD právo žiadosť odmietnuť, resp. nespracovať. Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov vrátane
práv Žiadateľa ako dotknutej osoby a možnosti ich uplatnenia sú uvedené v informáciách o ochrane osobných údajov dostupných v aktuálnom znení na www.zsdis.sk/gdpr (ďalej len
„Informácie o ochrane údajov“). Žiadateľ podaním žiadosti potvrdzuje, (i) že sa s Informáciami o ochrane údajov oboznámil a (ii) že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými
právnymi predpismi informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov iné osoby, ktorých osobné údaje poskytol ZSD v súvislosti s touto žiadosťou (napr. oprávnené osoby).

Dátum

Miesto

Meno, priezvisko a funkcia

*Podpis Žiadateľa

Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov.
3/3

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102, BIC: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava, www.zsdis.sk, odberatel@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop

