
X

Súpisné

Súpisné

Číslo bytu *Číslo parcely

*Číslo miesta dodávky (EIC)*Katastrálne územie*Okres

Číslo elektromera*PSČ*Obec/časť obce

6. Adresa odberného miesta

Poschodie*Ulica *Číslo orientačné/súpisné

*Osoby oprávnené na podpis zmluvy, konať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko, funkcia)

Osoby oprávnené na podpis zmluvy, konať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko, funkcia)

Názov banky Číslo účtu/kód banky

*Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom – v zastúpení (titul, meno, priezvisko, funkcia)

Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom – v zastúpení (titul, meno, priezvisko, funkcia)

5. Kontakt

E‐mailOdoslanie zmluvy o pripojení na emailTelefón/mobil

Ulica *Číslo orientačné

*Obec/časť obce *PSČ

4. Adresa pre doručovanie písomností (vyplňte v prípade, že sa nezhoduje s údajmi v časti 3. Sídlo Žiadateľa

*Číslo orientačnéUlica

*Obec/časť obce *PSČ

3. Sídlo Žiadateľa

*Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno

*Dátum narodenia/IČO *IČ DPH *DIČ

Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave ‐ Firmy a organizácie

pripojenie nového odberného miesta

Žiadosť

*V prípade, že údaje v poliach označených hviezdičkou nebudú vyplnené, resp. žiadosť nebude obsahovať prílohy podľa bodu 11), nebude táto 

žiadosť akceptovaná našou spoločnosťou.

EnergyTech, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 44772645, DIČ: 2022827400
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. , číslo účtu: 4025104381/7500, IBAN: SK54 7500 0000 0040 2510 4381 , BIC:CEKOSKBX

Kontakt: EnergyTech, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, www.energytech.sk , info@energytech.sk

Zákaznícka linka: +421 905 200 040 prac. Dni 8:00 – 16:30

zmena typu merania (jednotarifné meranie 1T na dvojtarifné meranie 

2T)

predkládka merania(zmena umiestnenia elektromerového rozvádzača 

na verejne prístupné miesto

1.*Predmet žiadosti

2. Žiadateľ

pripojenie nového odberného miesta so zdrojom (zariadenie na 

výrobu elektriny)

zmena odberateľa na existujúcom odbernom mieste bez zmeny 

hlavného ističa a zmeny merania

zvýšenie/zníženie hodnoty hlavného ističa pred elektromerom 

(predstavuje hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity) 

existujúceho odberného miesta

zmena počtu fáz (z 1 na 3 fázy a naopak

krátkodobý odber

pripojenie nabíjacej stanice pre elektromobily

*Zapísaný v ŽR/OR (Obchodný register, oddiel, vložka číslo) *Právna forma



1 fáza 3 fázy

*V prípade, že údaje v poliach označených hviezdičkou nebudú vyplnené, resp. žiadosť nebude obsahovať prílohy podľa bodu 11), nebude táto 

žiadosť akceptovaná našou spoločnosťou.

*Požadovaná hodnota hlavného ističa pred elektromerom (predstavuje hodnotu maximálnej 

rezervovanej kapacity)
A/ kW

11. Požadované prílohy k žiadosti

– prehľadný situačný plán s vyznačením polohy objektu vrátane parcelných čísiel pozemkov 

10. Technické údaje

*Požadovaný počet fáz

*Existujúca hodnota hlavného ističa pred elektromerom (predstavuje hodnotu maximálnej rezervovanej 

kapacity)
A/ kW

9. Doplňujúce údaje Žiadateľa

Inštalovaný príkon [kW]

Inštalovaný príkon [kW]

Nabíjacia stanica pre elektromobily

Ostatné spotrebiče

Inštalovaný výkon spolu

      oblúkové       odporové       frekvenčné Inštalovaný príkon [kW]

Spotrebiče s rázovým charakterom odberu

(motory, zváračky a pod.)

Inštalovaný príkon [kW]

Pohony s meničmi kmitočtu

Inštalovaný príkon [kW]

Elektrické pece

Inštalovaný príkon [kW]

Inštalovaný príkon [kW]

Klimatizácia

Inštalovaný príkon [kW]

Tepelné čerpadlo

Inštalovaný príkon [kW]

Ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV)

Inštalovaný príkon [kW]

Priamovýhrevné vykurovanie

Inštalovaný príkon [kW]

Akumulačné vykurovanie

7. Vyhlásenia Žiadateľa

Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude odberné 

elektrické/elektroenergetické zariadenie (ďalej len „zariadenie“) zriadené, resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových pripojením zariadenia 

do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené, so 

zriadením/prevádzkou/

8. Elektrické spotrebiče

Žiadosť
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Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov.

12. Ochrana osobných údajov Žiadateľa

Spoločnosť EnergyTech,s.r.o, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 44 772 645 (ďalej len ET) 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. ET ako prevádzkovateľ zodpovedá za ochranu a spracúvanie osobných údajov. Žiadateľ je povinný poskytnúť údaje označené ako

povinné, inak má ET právo žiadosť odmietnuť, resp. nespracovať. Žiadateľ podaním žiadosti potvrdzuje, že sa s Informáciami o ochrane údajov

oboznámil a že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov iné

osoby, ktorých osobné údaje poskytol ET v súvislosti s touto žiadosťou (napr. oprávnené osoby).poskytol ET v súvislostytolsúvislostyto ET v súvi s

touto žiadosťou (napr. oprávnené osoby)

*Podpis ŽiadateľaMiestoDátum

EnergyTech, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 44772645, DIČ: 2022827400
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. , číslo účtu: 4025104381/7500, IBAN: SK54 7500 0000 0040 2510 4381 , BIC:CEKOSKBX

Kontakt: EnergyTech, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, www.energytech.sk , info@energytech.sk

Zákaznícka linka: +421 905 200 040 prac. Dni 8:00 – 16:30

Žiadosť
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