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ZSD_Ziadost o vyjadrenie k PD k prelozke EZ_MOO_MOP_0123

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii k preložke 
elektroenergetického zariadenia

Žiadosť

3. Stavebník (údaje vyplňte iba v prípade, ak je Stavebník odlišný od Žiadateľa)

*Dátum narodenia/IČO*Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno

*Obec/časť obce *PSČ

*Telefón/mobil E-mail

*Telefón/mobil *E-mail

*Ulica *Číslo orientačné Číslo súpisné

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 

2. *Žiadateľ

*Dátum narodenia/IČO*Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno

*Osoba oprávnená na podpis zmluvy, konať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko, funkcia)

*Osoba oprávnená na podpis zmluvy, konať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko, funkcia)

*Kontaktná osoba Žiadateľa pre komunikáciu s Prevádzkovateľom

*Obec/časť obce *PSČ

*Telefón/mobil E-mail

*Ulica/Sídlo spoločnosti *Číslo orientačné Číslo súpisné

1. *Predmet – vyjadrenie bude použité pre:

 Stavebné konanie
  Zlúčené konanie
  Ohlásenie drobnej stavby 

  Povolenie terénnych úprav
 Povolenie na odstránenie stavby
  Iné 

4. Kontakt

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
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Žiadosť

MiestoDňa

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov.

Meno, priezvisko a funkcia *Podpis Žiadateľa

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 

6. Doplňujúce údaje Žiadateľa, poznámky

7. Prílohy k žiadosti
  *Originál/kópia projektovej dokumentácie stavby vo farbe, ktorá musí byť vypracovaná v zmysle „Štandardov projektovej dokumentácie”,  

„Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN/VN sietí” a „Pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie”, 
zverejnených na www.zsdis.sk)

  Iné 

Upozornenie: Predložená projektová dokumentácia stavby nebude vrátená späť Žiadateľovi/Stavebníkovi. 

8. 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.

*Číslo parcely/parciel stavbou dotknutých pozemkov

*Názov stavby

*Identifikátor preložky (číslo preložky uvedené v Stanovisku k Žiadosti o vykonanie preložky)

*Katastrálne územie

5. Špecifikácia lokality

*Obec/časť obce *Okres
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