Žiadosť
Žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia viacerých odberných miest
1. Žiadateľ
*Obchodné meno/titul, meno a priezvisko

*IČO/dátum narodenia

2. Sídlo/trvalý pobyt Žiadateľa
*Ulica

*Číslo orientačné

*Obec/časť obce

*PSČ

*Telefón/mobil

E-mail

Kontaktná osoba – titul, meno a priezvisko

Telefón/mobil

Číslo súpisné

3. Špecifikácia lokality budúceho pripojenia
*Obec/časť obce

Ulica (ak existuje)
*PSČ

*Okres

*Katastrálne územie

Názov stavby
*Číslo parcely/parciel stavbou dotknutých pozemkov
4. 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

Áno

*Označenie objektu

Nie

*Počet odberných miest *Spôsob využitia odberného miesta *Hodnota hlavného ističa v A *Počet fáz (1F/3F) Tarifikácia (1T/2T)

napr. bytový dom A

10

byt

25

3

2

napr. bytový dom A

1

spoločné priestory

20

1

1

napr. bytový dom A

1

obchod

25

3

1

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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Žiadosť – hromadná
Pokračovanie tabuľky z 1. strany
*Označenie objektu

*Počet odberných miest *Spôsob využitia odberného miesta *Hodnota hlavného ističa v A *Počet fáz (1F/3F) Tarifikácia (1T/2T)

5. Doplňujúce informácie Žiadateľa, poznámky (stručný popis budúceho charakteru stavby – rodinné domy, byty, polyfunkcia)

6. Požadované prílohy k Žiadosti
Zastavovacia štúdia – návrh rozmiestnenia budúcich objektov (rodinných domov, bytových domov), príp. aktuálna snímka z katastrálnej mapy s uvedením konkrétnych parciel predmetného
pozemku, s vyznačením budúceho objektu/objektov (v mierke 1 : 1 000 alebo 1 : 2 000, resp. 1 : 2 880).
7. 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, že sa s Informáciami o ochrane údajov oboznámil.

Miesto
Dátum
Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov.

Meno, priezvisko a funkcia

*Podpis Žiadateľa

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
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