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PSČ:Obec:SÍDLO:

PRODUKT DISTRIBÚCIE ELEKTRINY:

PRODUKT:

Fax:

ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE A ZDRUŽENÚ DODÁVKU ELEKTRINY 

ODBERATEĽ

Názov / Obchodné meno:

Ulica:
Číslo 

or./popis.:
Číslo zmluvy:

IČO: IČ DPH: DIČ: Dátum zmluvy:

E-mail:

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA (ďalej len OM)  Poznámka : obec, PSČ, ulica, č.or./pop. sa nevypĺňa v prípade, že je zhodná s adresou uvedenou v kolónke SÍDLO

Charakteristika OM (napr.: 

kotolňa; bytový dom; výrobná hala...) 

Číslo OM 

(vyplní ESCO DS):

Tel.:

Obec: PSČ:

Ulica: Č. or./popisné:

KONTAKTNÉ OSOBY ODBERATEĽA

Šatutárny zástupca 1

titul, meno, priezvisko:

Osoba oprávnená rokovať         

o zmluvných podmienkach:

Šatutárny zástupca 2

titul, meno, priezvisko:

ADRESA POŠTOVÉHO STYKU (nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s adresou uvedenou v kolónke SÍDLO)

Názov / Obchodné meno:

Obec: PSČ:

PLATOBNÉ PODMIENKY

TERMÍN PLATBY VYPOČÍTANÝCH PREDDAVKOV Výber označte krížikom 

mesačne v troch rovnakých splátkach tak, aby boli pripísané na účet dodávateľa najneskôr k 5., 15.,a 25. dňu kalendárneho mesiaca

Ulica: Č. or./pop.:

mesačne jednou splátkou tak, aby bola pripísaná na účet dodávateľa najneskôr k 15. dňu kalendárneho mesiaca

SPÔSOB PLATBY PRE DOŠLÉ PLATBY (preddavky a úhrady nedoplatku fakúr) Výber označte krížikom 

Bankové inkaso IBAN: 

Prevod z účtu IBAN: 

SPÔSOB PLATBY PRE ODOSLANÉ PLATBY (pre preplatky faktúr) (Nevypĺňa sa v prípade zhody so spôsobom pre došlé platby)

Prevod z účtu IBAN: 

DÁTUM ZAČATIA 

ODBERU

PRIEBEH ODBERU ELEKTRINY POČAS ROKA V MWh (Vyplňte iba ak máte zmluvné množstvo elektriny za rok väčšie ako 3 MWh)

ODBER ELEKTRINY

ZMLUVNÉ MNOŽSTVO 

ELEKTRINY  ZA ROK

november decembermáj jún júl august september októberjanuár február marec apríl

Dátum spracovania žiadosti:

Titul, meno a priezvisko spracovateľa žiadosti, tel. č., mail:

POŽADOVANÁ MAXIMÁLNA REZERVOVANÁ PRIPOJOVACIA KAPACITA (A) (zároveň aj aktuálna maximálna rezervovaná kapacita)

AKTUÁLNA MAXIMÁLNA REZERVOVANÁ KAPACITA (kW, resp. v A)

PRODUKT DODÁVKY ELEKTRINY:

SPOLU S KÓPIOU DOKLADOV JE ODBERATEĽ POVINNÝ PREDLOŽIŤ K NAHLIADNUTIU AJ ORIGINÁL DOKLADOV

Pozn.:

POŽADOVANÁ MAXIMÁLNA REZERVOVANÁ PRIPOJOVACIA KAPACITA (kW)

Titul, meno a priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka odbereteľa:

POŽADOVANÝ POČET FÁZ

kópia osvedčenia o registrácii pre DPH, resp. DIČ

Odborná prehliadka elektrického zaridenia odberného miesta a kópia splnomocnenia, prípadne poverenia, ak zmluvu nebude podpisovať štatutárny orgán podľa obchodného registra alebo FO – podnikateľ 

Dátum:

doklady o práve k veci t.j. kópia listu vlastníctva na nehnuteľnosť, do ktorej sa má elektrina dodávať alebo kópia kúpnej alebo darovacej zmluvy s opečiatkovaným návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti.  

Odberateľ, ktorý nie je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa odberné miesto nachádza, predloží kópiu dokladu potvrdzujúceho oprávnenie úžívať dané odberné miesto t.j. kópiu nájomnej zmluvy alebo mandátnej zmluvy alebo súhlas vlastníka

nehnuteľnosti s dodávkou elektriny do odberného miesta (ak súhlas, že táto osoba bude naším odberateľom nie je priamo daný v nájomnej alebo mandátnej zmluve), vrátane kópie listu vlastníctva na danú nehnuteľnosť. 

situačný výkres ( kópia z katastrálnej mapy ) s vyznačením polohy a popisom budúceho odberného miesta na pozemku, vrátane vyznačenia hraníc predmetného pozemku (doporučená mierka 1:2880, alebo 1:2000, alebo 1:1440, alebo 1:500), 

Podpis žiadateľa:

PRODUKT:

POŽADOVANÉ DOKLADY K ŽIADOSTI 
preukaz totožnosti k nahliadnutiu

kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra (u registrovaných odberateľov) alebo kópia živnostenského listu alebo kópia platnej zriaďovacej listiny alebo kópia iného dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu


