Žiadosť

SK ENERGY

Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave – Firmy a
organizácie
1. *Predmet žiadosti
pripojenie nového odberného miesta
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)
zmena typu merania (jednotarifné meranie 1T
na dvojtarifné meranie 2T)
prekládka merania (zmena umiestnenia elektromerového
rozvádzača na verejne prístupné miesto

2. Žiadateľ

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

*DIČ

*IČ DPH

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

*Právna forma

3. Sídlo Žiadateľa
*Ulica

*Číslo orientačné / súpisné

*Obec/časť obce

*PSČ

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

Číslo orientačné / súpisné

Obec/časť obce

PSČ

5. Kontakt
Telefón/mobil

Odoslanie zmluvy o pripojení na email

E-mail

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

6. Adresa odberného miesta
*Ulica

Č. bytu

*PSČ

*Obec/časť obce
*Okres

Poschodie

*Katastrálne územie

*Číslo orientačné/súpisné

*Číslo parcely
Číslo elektromera

*Číslo miesta dodávky (EIC)

*V prípade, že údaje v poliach označených hviezdičkou nebudú vyplnené, resp. žiadosť nebude obsahovať prílohy podľa bodu 11), nebude táto žiadosť akceptovaná našou
spoločnosťou.
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7. Vyhlásenia Žiadateľa

Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude odbern é
elektrické/elektroenergetické zariadenie (ďalej len „zariadenie“) zriadené, resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov
nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené, so zriadením/prevádzkou/ pripojením zariadenia do distribučnej sú stavy na takejto
nehnuteľnosti/stavbe.

8. Elektrické spotrebiče
Priamo výhrevné vykurovanie
Inštalovaný príkon [kW]
Akumulačné vykurovanie
Inštalovaný príkon [kW]
Ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV)
Inštalovaný príkon [kW]
Klimatizácia
Inštalovaný príkon [kW]
Tepelné čerpadlo
Inštalovaný príkon [kW]
Spotrebiče s rázovým charakterom odberu
(motory, zváračky a pod.)
Inštalovaný príkon [kW]
Pohony s meničmi kmitočtu
Inštalovaný príkon [kW]
Elektrické pece
oblúkové

odporové

frekvenčné
Inštalovaný príkon [kW]

Nabíjacia stanica pre elektromobily
Inštalovaný príkon [kW]
Ostatné spotrebiče
Inštalovaný príkon [kW]
Inštalovaný príkon spolu
Inštalovaný príkon [kW]

9. Doplňujúce údaje Žiadateľa

10. Technické údaje
*Pripojenie nového odberného zariadenia
*Požadovaný počet fáz
*Existujúca hodnota hlavného ističa pred elektromerom (predstavuje hodnotu maximálnej rezervovanej
kapacity)
*Požadovaná hodnota hlavného ističa pred elektromerom (predstavuje hodnotu maximálnej rezervovanej
kapacity)

definitívne
1 fáza

*Požadované meranie

jednotarifné

A/
A/

dočasné
3 fázy
kW
kW
dvojtarifné

11. Požadované prílohy k žiadosti
– prehľadný situačný plán s vyznačením polohy objektu vrátane parcelných čísiel pozemkov a názvov ulíc (v mierke 1 : 1 000 aleb o 1 : 2 000, resp.
1 : 2 880). V pláne odporúčame zakresliť všetky susedné objekty,
– ak súčasťou odberného zariadenia bude vlastný zdroj elektrickej energie, priložte vyplnenú žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny.
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12. Nadštandardná distribúcia

Službu nadštandardnej distribúcie poskytuje SK Energy s.r.o., na napäťovej úrovni vn a vvn, zabezpečuje ju na základe uzatvorenej zmluvy o
nadštandardnom pripojení a zmluvy o nadštandardnej distribúcii.
* Požiadavka o nadštandardnú distribúciu

áno

nie

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

13. Ochrana osobných údajov Žiadateľa
Spoločnosť SK Energy s.r.o. (ďalej len „MDS“) spracúva a využíva osobné údaje v rozsahu uvedenom v žiadosti o pripojenie zariadenia k
distribučnej sústave (ďalej len „Žiadosť“) a v Zmluve o pripojení zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti SK Energy s.r.o. (ďalej len
„Zmluva“), na účel uzatvorenia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, čo v sebe zahŕňa aj fakturáciu ceny za pripojenie, prípadne iný ch
poplatkov na základe Zmluvy a evidenciu pohľadávok zo Zmluvy, spoluprácu a poskytovanie súčinnosti orgánom verejnej moci a in ým osobám v
zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Podstatnou náležitosťou uvedeného účelu je jednoznačná identifikác ia Žiadateľa pre
potreby plnenia si a vymoženia povinností Žiadateľa zo Zmluvy, riadneho a úplného vysporiadania všetkých záväzkov a nárokov zo Zmluvy.
Žiadateľ je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zá kon o ochrane
osobných údajov“) povinný poskytnúť MDS údaje označené v Žiadosti a v Zmluve ako povinné, a to údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich
spracúvania vymedzeného v predchádzajúcom odseku, inak má MDS právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy. Poskytnutie ostatných údajov je výlučne
dobrovoľné.
Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj sprostredkovateľ MDS v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve.
V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov MDS oznamuje Žiadateľovi, že sprostredkovateľom MDS pri spracúvaní osobných úda jov
Žiadateľa je spoločnosť: SK Energy s.r.o., Bratislava, Púchovská 16, PSČ 831 06, Zákaznícka linka tel. 00421 221 20 11 39, mobil +421 (0) 902 500
424, e-mail: info@sk-energy.sk, IČO: 36 660 892, DIČ: 2022228791, Zápis v obchodnom registri u OS v Bratislave I, oddiel Sro vložka 41773/B. Ak
MDS poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov, zabezpečí oznámenie tejto skutočnosti Žiadateľovi v
lehote ustanovenej Zákonom o ochrane osobných údajov, pokiaľ mu túto povinnosť ukladá Zákon o ochrane osobných údajov. MDS je oprávnený
splniť si túto svoju informačnú povinnosť aj zverejnením zoznamu sprostredkovateľov na svojom webovom sídle www.sk-energy.sk.
Žiadateľ ako dotknutá osoba má podľa ustanovenia § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiado sti od MDS
vyžadovať: (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, (ii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme infor mácie o spracúvaní
osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri
vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je Žiadateľ oprávnený obozná miť sa s postupom spracúvania a
vyhodnocovania operácií, (iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, (iv)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (v) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych,
neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (vi) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých ú čel spracúvania sa
skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (vii) likvidáciu jeho osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, (viii) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlas u pred uplynutím
času jeho platnosti, ak MDS spracúva osobné údaje na základe súhlasu Žiadateľa (ako dotknutej osoby).
Podľa § 28 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov má Žiadateľ na základe písomnej žiadosti právo u MDS namietať voči (i) spracúvaniu jeho
osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, (ii)
využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
alebo (iii) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.
Podľa § 28 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov Žiadateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u
MDS kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane
osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených
záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody
a preukáže sa, že námietka Žiadateľa je oprávnená, MDS je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Žiadateľ namietal, bez zbytočného
odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov Žiadateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má ďalej
právo u MDS kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu MDS, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa
takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Žiadateľ má právo žiadať MDS o
preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom MDS je povinný žiadosti Žiadateľa
vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia
MDS informuje Žiadateľa v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Žiadateľ nemá toto právo iba v prípade, ak t o
ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Žiadateľa, alebo ak v rámci predzmluvných
vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov MDS vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Žiadateľa, alebo ak MDS na základe
zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Žiadateľa.
Podľa § 28 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov ak Žiadateľ uplatní svoje právo (i) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplý va, že uplatňuje
svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Žiadateľ
doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, (ii) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil,
čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Žiadateľa; kópiu zápisnice je MDS povinný odovzdať Žiadateľovi, (iii) u
sprostredkovateľa podľa bodu (i) alebo (ii) vyššie, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať MDS bez zbytočného odkladu. Podľa § 28
ods. 7 Zákona o ochrane osobných údajov Žiadateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na
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