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Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č. 69/S 
  

 
Súhlas vlastníka nehnuteľnosti 

 
Identifikácia vlastníka dotknutej nehnuteľnosti : 
Meno / Názov firmy  
Adresa /Sídlo firmy  

 
Dátum narodenia / IČO  DIČ  IČ DPH  
Štátne občianstvo  
Kontaktná osoba  
Telefón  Mobil  
Fax  E-mail  
Žiadateľ o súhlas vlastníka nehnuteľnosti : 
Meno / Názov firmy  
Adresa /Sídlo firmy  

 
Dátum narodenia / IČO  DIČ  IČ DPH  
Štátne občianstvo  
Identifikácia dotknutej nehnuteľnosti / odberného miesta : 
Číslo odberného miesta (ČOM) – u jestvujúceho odberu  
Názov odberného miesta  
Adresa odberného  
miesta 

 
 

Popis umiestnenia  
stavby 1) 

 
 
 

 
Vyjadrenie vlastníka nehnuteľnosti : 
Vlastník dotknutej nehnuteľnosti súhlasí 

 
 s pripojením nového odberného miesta (s vybudovaním odberného zariadenia, vybudovaním  

elektrickej prípojky v dotknutej nehnuteľnosti) 2)

 s rekonštrukciou existujúcej elektrickej prípojky 2) 

 so zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity (so zvýšením hodnoty hlavného ističa) 2) 

 so zriadením elektrického vykurovania alebo ohrevu TÚV 2) 

 so zmenou odberateľa alebo obnovením zmluvy na danom odbernom mieste, 2) 

 iné 2)  
 

 
 s uzatvorením zmluvy o pripojení, ak sa to vyžaduje v zmysle vyššie uvedených žiadostí,  
 súhlasí a berie na vedomie, že podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je povinný umožniť 

Železiarňam Podbrezová a.s. montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup  k odbernému 
elektrickému zariadeniu, 

 súhlasí a berie na vedomie oprávnenie Železiarní Podbrezová a.s. ako prevádzkovateľa  
distribučnej sústavy na vstup do dotknutej nehnuteľnosti v rozsahu a spôsobom podľa zákona  
č. 251/2012 Z.z. o energetike, 

 so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch 
Železiarní Podbrezová a.s., a to v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej činnosti 

 
V............................................... ............................................. 
Dňa ...........................................                                           Podpis a meno vlastníka 
                                                                                              dotknutej nehnuteľnosti 

 
1) Do popisu umiestnenia stavby sa uvedie číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností, súpisné číslo a druh 
stavby podľa zápisu na liste vlastníctva, prípadne iná identifikácia dotknutej nehnuteľnosti. 
2) Krížikom označte Vašu voľbu. 
 

Tlačivo č. 153/Te


