
 

PRÍLOHA Č. 1 K ŽIADOSTI O VYKONANIE PRELOŽKY ELEKTRO-
ENERGETICKÉHO ROZVODNÉHO ZARIADENIA V MAJETKU SPOLOČNOSTI 

STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A. S. (ďalej len „SSD, a. s.“)

6. VYJADRENIE OBCE / MESTA K PLÁNOVANEJ STAVBE* 
Obec / mesto                                                                                                      (ďalej len „Obec/Mesto“) potvrdzuje, že v lokalite definovanej  
v bode 5. tejto žiadosti sa má vykonať výstavba, prípadne rekonštrukcia objektu, pre ktorú je potrebné vykonať preložku elektroenergetického 
rozvodného zariadenia v majetku spoločnosti SSD, a. s., pričom sa bude jednať o objekty charakteru: 

 Rodinný dom         Bytový dom        Garáž        Chata        Priemysel, obchod, služby  
 iné

Obec / mesto zároveň berie na vedomie, že toto vyjadrenie slúži len ako podklad pre spoločnosť SSD, a. s. k posúdeniu opodstatnenosti po-
žiadavky o vykonanie preložky. Toto vyjadrenie nie je určené a neslúži pre účely územného a stavebného konania.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
tel.: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk

* Povinné údaje, bez ktorých nebude žiadosť akceptovaná a bude vrátená žiadateľovi na doplnenie.

1. ŽIADATEĽ*
Titul, meno a priezvisko / Názov spoločnosti:  
Dátum narodenia / IČO:

2. TRVALÝ POBYT ŽIADATEĽA / SÍDLO SPOLOČNOSTI* 
Ulica:   Číslo domu:
Obec:  Časť obce:  PSČ:

3. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
Adresát: 
Ulica:   Číslo domu:
Obec:  Časť obce:  PSČ:

4. KONTAKTNÉ ÚDAJE*
Telefón:  Mobil:  E-mail:

 Totožná s trvalým pobytom / sídlom spoločnosti žiadateľa 

5. IDENTIFIKÁCIA MIESTA PRELOŽKY*
Ulica:   Číslo domu:  
Obec:  Časť obce:  PSČ:
EIC kód súvisiaceho odberného miesta (ak je OM zriadené):
Číslo parcely/parciel s definíciou KNC alebo KNE:
Popis umiestnenia stavby (najbližší objekt, príp. iný orientačný údaj):

(Vypíšte čitateľne paličkovým písmom)

.............................................................................
Miesto

.............................................................................
Pečiatka a podpis obce / mesta

...........................................
Dátum
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