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

ŽIADOSŤ O PRIESKUM – OBHLIADKU FYZICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
PDS V ZMYSLE ZÁKONA 351/2011
Vypíšte čitateľne paličkovým písmom

*ŽIADATEĽ
*Žiadateľ: názov firmy
IČO:

IČ DPH SK:

DIČ:

Trvalý pobyt – sídlo firmy (ulica,
číslo, lokalita, mesto, PSČ):
Telefón / mobil:

E-mail:

 a Vami uvedený e-mail Vám zašleme číslo žiadosti, pod ktorým ju evidujeme a riešime v Zákazníckom systéme spoločnosti
N
Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „SSD, a. s.“)

ÚDAJE O LOKALITE:
Lokalita (geografická identifikácia) záujmovej oblasti pre ohliadku fyzickej infraštruktúry (najviac jedno kastrálne územie!):
Obec:

Kataster:

Katastrálne územie:

Parcela:

Ulica 1:

Ulica 2:

Parcela:

* Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v Žiadosti a všetkých dokladov a príloh, ktoré
su k žiadosti priložené.
Informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb sú dostupné na www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.
Zákonná lehota na vybavenie Vašej žiadosti začne plynúť až po doručení kompletne vyplneného a podpísaného tlačiva v papierovej forme
s povinnými dokladmi vyplývajúcimi z typu požiadavky uvedenými viď. nižšie.
Prieskum – obhliadka fyzickej infraštruktúry bude realizovaná po doručení samostatnej objednávky žiadateľa a vzájomnom odsúhlasení
termínu obhliadky minimálne 7 dní vopred. SSD, a. s. bude žiadateľovi fakturovať skutočné náklady pozostávajúce z nákladov na prácu
a nákladov na dopravu.

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

............................................
Dátum:

...................................................................
Podpis žiadateľa

Súčasťou predloženia Žiadosti sú nasledovné povinné doklady a prílohy:
1. Kópia predchádzajúceho vyjadrenia PDS k žiadosti (alebo registračné číslo žiadosti) o informácie o dostupnosti fyzickej infraštruktúry
2. Príloha s vyznačením fyzickej infraštruktúry PDS pre plánované umiestnenie zariadení žiadateľa na ktoré žiada prieskum.
V prípade, že požadujete zasielať vyjadrenia na inú adresu ako je adresa trvalého pobytu, prípadne sídla firmy je potrebné vyplniť nasledovné
údaje:
Meno / názov firmy:
Ulica:
Lokalita:

Popisné číslo:
Mesto:

PSČ:

Údaje ktoré vyplňuje pracovník Kontaktného centra SSD, a. s.
Žiadosť doručená dňa:
Číslo žiadosti pod ktorým je žiadosť zavedená v Zákazníckom systéme
SSD, a. s.

Žiadosť prevzal:

