Žiadosť
Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny na krytie strát
v distribučnej sústave Západoslovenská distribučná, a.s.
* Žiadateľ požaduje prevzatie zodpovednosti za odchýlku

EIC

1. Žiadateľ
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
IČO

DIČ

IČ DPH

Zapísaný v (napr. Obchodný/Živnostenský register, číslo)
Číslo povolenia na výrobu a dodávku elektriny vydaného ÚRSO (nad 1 MW)/potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (do 1 MW)
Číslo účtu

Bankové spojenie
2. Sídlo žiadateľa
Ulica

Číslo orientačné

Obec

PSČ

Okres

Časť obce

súpisné

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

Číslo orientačné

Obec

PSČ

Okres

Časť obce

súpisné

4. Kontakt
Telefón

Fax

E-mail

Číslo účtu/kód banky

Mobil

Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom – v zastúpení (titul, meno, priezvisko, funkcia)
Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom – v zastúpení (titul, meno, priezvisko, funkcia)
Osoby oprávnené k podpisu zmluvy, konať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko, funkcia)
Osoby oprávnené k podpisu zmluvy, konať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko, funkcia)
Kontaktná osoba pre nahlasovanie akýchkoľvek údajov (titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail)
*Označte predtlačený štvorček, ak požadujete prevzatie zodpovednosti za odchýlku
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Žiadosť
5. Identifikácia zariadenia na výrobu elektriny
Umiestnenie (k. ú., parcela)
Celkový inštalovaný výkon

Dátum uvedenia do prevádzky

Druh zariadenia
Typ elektromera
6. Adresa miesta spotreby (patriaceho k zariadeniu na výrobu elektriny)
Ulica

Číslo orientačné

Obec

PSČ

Okres

Časť obce

Katastrálne územie

Číslo parcely

súpisné

7. Doplňujúce údaje žiadateľa

8. Požadované prílohy k žiadosti
– Kópia potvrdenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny
a tepla v zmysle zákona č. 309/2009 Z.z.
– Kópia právoplatného rozhodnutia o návrhu ceny elektriny vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v zmysle zákona č. 309/2009 Z.z.
– Kópia platného Povolenia na podnikanie v energetike alebo Potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.
Dátum

Miesto

Podpis žiadateľa

Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov a zároveň dáva súhlas k spracovaniu identifikačných údajov v informačných
systémoch spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
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