ŽIADOSŤ
o uzatvorenie zmluvy o pripojení a prístupe do sústavy a distribúcii elektriny
pre napäťovú úroveň 0,4 kV

Žiadateľ
Platca DPH

Áno

Nie

IČO

IČ DPH

č. účtu:
Telefón

Fax

E-mail:

Adresa

PSČ

Žiada pre odberné miesto

ČOM

Obec
č.k.

Ulica
č.p.

poschodie

PSČ

Požadovaná hodnota rezervovaného príkonu

(kW)

Existujúca hodnota rezervovaného príkonu

(kW)

Hodnota obmedzovacieho zariadenia (vyplní ŽSR)

(A)

Požadovaný termín pripojenia
Výrobca a typové označenie v súčasnosti inštalovaného
elektromera (u existujúcich odberných miest)
Účel odberu
Obchodné meno dodávateľa elektriny
Spôsob riešenia zodpovednosti za odchýlku (vlastná / prenesená)
Obchodné meno subjektu, ktorý preberá zodpovednosť za odchýlku
Ak žiadateľ žiada o povolenie elektrického vykurovania, v žiadosti uvedie:
počet vykurovaných miestností
celkový objem vykurovaných miestností

m3

Požiadavky na nadštandardné zabezpečenie dodávky

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) : Osobné údaje sú spracúvané za účelom poskytovania služieb
spojených s pripojením zákazníkov do distribučnej siete a dodávky elektriny. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (zmluva o dodávke elektriny),
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je
zákonnou požiadavkou a je nevyhnutné na plnenie zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu na poskytovanie služieb spojených s
pripojením zákazníkov do distribučnej siete a dodávky elektriny.
Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na www.zsr.sk/ou - Princípy ochrany osobných údajov v spoločnosti ŽSR

Ďalšia charakteristika odberného miesta
Elektrické
spotrebiče

Príkon
Súčasný

(kW)
Požadovaný

Elektrické
spotrebiče

Príkon
Súčasný

(kW)
Požadovaný

AKU – centrálne
– lokálne

Hybridné – centrálne
Vykurovanie – lokálne
Priame – centrálne
Ohr.vody – akumulačný
Ohr.vody – prietočný
Ostatné tep.spotrebiče
Zváračky
Motory
Ostatné spotrebiče

Spolu

Spolu

Svojím podpisom ďalej žiadateľ
a) prehlasuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy ŽSR,
b) zaväzuje sa v prípade realizácie uhradiť podiel na účelne vynaložených nákladoch ŽSR spojených
s pripojením a so zabezpečením požadovaného príkonu v súlade s obchodnými podmienkami,
c) berie na vedomie, že vlastník elektrickej prípojky je povinný zabezpečiť prevádzku, údržbu a opravy tak,
aby elektrická prípojka neohrozila život, zdravie a majetok osôb alebo nespôsobovala poruchy
v distribučnej sústave. Zasahovať do elektrickej prípojky môže vlastník elektrickej prípojky len so
súhlasom ŽSR,
d) prehlasuje, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné.
Dátum

Podpis žiadateľa .......................................................

Vyplní vlastník nehnuteľnosti
Meno a priezvisko (obchodné meno)
Dátum narodenia (IČO)
Adresa
Vlastník nehnuteľnosti
a) súhlasí so stavbou (rozšírením, zmenou) elektrickej prípojky či zariadenia distribučnej sústavy na dotknutej
nehnuteľnosti,

b) súhlasom berie na vedomie, že zriadením zariadenia vzniká prevádzkovateľovi distribučnej sústavy ŽSR podľa § 39
odseku 10) a 12) zákona č. 251/2012 Z.z. právo vstupovať na pozemok v súvislosti s výkonom činností
prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Dátum

Podpis vlastníka nehnuteľnosti ...............................................

