ŽIADOSŤ
o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla

Údaje o žiadateľovi
Špecifikácia

fyzická osoba

fyzická osoba - podnikateľ

Meno, priezvisko/obchodné meno

právnická osoba

IČO

Korešpondenčná adresa žiadateľa
Obec

PSČ

Ulica

Číslo domu

Údaje o odbernom mieste
Výstavba nového pripojovacieho plynovodu

áno

nie

Zhotoviteľ pripojovacieho plynovodu
Číslo miesta dodávky
PSČ

Zmluva o pripojení
Obec

Ulica, orient. číslo

Katastrálne územie

Číslo parcely

Údaje o dodávateľovi zemného plynu
Obchodné meno dodávateľa zemného plynu
Dátum uzavretia Zmluvy o dodávke zemného plynu

Zoznam príloh
Správa o odbornej prehliadke a skúške
odberného plynového zariadenia (OPZ)

zo dňa :

vystavil :

Zápis o tlakovej skúške
odberného plynového zariadenia (OPZ)

zo dňa :

vystavil :

Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej
dokumentácie pripojovacieho plynovodu

zo dňa :

vystavil :

Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej
dokumentácie odberného plynového zariadenia (OPZ)

zo dňa :

vystavil :

Zápis o odovzdaní a prevzatí technickej dokumentácie
pripojovacieho plynovodu

zo dňa :

vystavil :

Kontaktné údaje žiadateľa
Telefón
Email
Dátum

Pečiatka a podpis žiadateľa o pripojenie

Žiadateľ ako dotknutá osoba podpisom tejto Žiadosti potvrdzujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré som
uviedol v tejto Žiadosti a jej prílohách (ďalej „osobné údaje“) a že som si vedomý práv a ich uplatnenia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby vyplývajúcich z právnej úpravy na ochranu osobných údajov, a ich
uplatnení, sú dostupné v aktualizovanej verzii na webovej stránke Optifin Energo, s.r.o. alebo v zákazníckej kancelárii.* * vzťahuje sa na prípady, ak
Žiadateľ je fyzická osoba.

Prevzatie žiadosti (vypĺňa Optifin Energo, s.r.o.)
Evidenčné číslo žiadosti
Dátum prijatia žiadosti

Podpis preberajúcej osoby

Akékoľvek vysvetlenia a prehlásenia v súvislosti s touto žiadosťou nie sú pre Optifin Energo, s.r.o. záväzné, pokiaľ neboli poskytnuté výlučne jej oprávneným pracovníkmi.

POKYNY K VYPLNENIU ŽIADOSTI
Žiadosť je možné vytlačiť a vyplniť paličkovým písmom podľa nasledovných pokynov :
Údaje o žiadateľovi
Špecifikácia - je povinný údaj, krížikom označte jednu z uvedených možností, v prípade, že nebude označená žiadna možnosť, alebo bude označených viac ako
jedna možnosť, žiadosť bude vrátená žiadateľovi na prepracovanie
Meno a priezvisko žiadateľa, resp. obchodné meno - je povinný údaj
IČO - vyžaduje sa iba v prípade, ak ste v poli „Špecifikácia“ krížikom označili možnosť „fyzická osoba – podnikateľ“, alebo „právnická osoba“

Korešpondenčná adresa žiadateľa
Obec - je povinný údaj
PSČ - je povinný údaj
Ulica - je povinný údaj
Číslo domu - je povinný údaj

Údaje o odbernom mieste
Výstavba nového pripojovacieho plynovodu - je povinný údaj, krížikom označte zvoľte možnosť „áno“, ak ste budovali nový pripojovací plynovod, resp. krížikom
označte možnosť „nie“, ak ste sa pripájali na existujúci pripojovací plynovod, v prípade, že nebude označená žiadna možnosť, alebo budú označené obidve možnosti,
žiadosť bude vrátená žiadateľovi na prepracovanie
Zhotoviteľ pripojovacieho plynovodu - vyžaduje sa v prípade, ak ste v poli „Výstavba nového pripojovacieho plynovodu“ zvolili možnosť „áno“
Číslo miesta dodávky - je povinný údaj, uveďte číslo podľa zmluvy o pripojení.
Zmluva o pripojení - je povinný údaj, uveďte číslo Zmluvy o pripojení do distribučnej siete
Obec - je povinný údaj, uveďte názov obce, kde sa odberné miesto nachádza
PSČ - je povinný údaj
Ulica, orientačné číslo – uveďte názov ulice a orientačné číslo domu, kde sa odberné miesto nachádza, ak obec nemá uličný systém, uveďte opätovne názov
obce a číslo domu, údaj je povinný v prípade, ak nie je vyplnené „Katastrálne územie“ a súčasne „Číslo parcely“
Katastrálne územie – uveďte názov katastrálneho územia, kde sa odberné miesto nachádza, údaj je povinný iba v prípade, ak nie je uvedený údaj „Ulica, orientačné
číslo“
Číslo parcely – uveďte číslo parcely, na ktorej sa odberné miesto nachádza, údaj je povinný v prípade, ak nie je uvedený údaj „Ulica, orientačné číslo“, zároveň
sa vyžaduje aj uvedenie údaju „Katastrálne územie“

Údaje o dodávateľovi zemného plynu
Obchodné meno dodávateľa zemného plynu - je povinný údaj, uveďte názov dodávateľa zemného plynu, s ktorým ste uzatvorili Zmluvu o dodávke zemného plynu
Dátum uzavretia Zmluvy o dodávke zemného plynu - je povinný údaj, uveďte dátum účinnosti Zmluvy o dodávke zemného plynu

Zoznam príloh
Krížikom označte všetky dokumenty, ktoré predkladáte spolu so žiadosťou o realizáciu pripojenia a montáž meradla.
Správa o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia (OPZ) – je povinná príloha v prípade, ak žiadateľ nepredloží k tejto žiadosti aj Potvrdenie
o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie odberného plynového zariadenia

▪
▪

zo dňa- uveďte dátum vystavenia Správy o odbornej prehliadke a skúške OPZ
vystavil– uveďte meno odborného pracovníka (revízny technik PZ), ktorý Správu

vystavil

Zápis o tlakovej skúške odberného plynového zariadenia (OPZ) – je povinná príloha v prípade, ak žiadateľ nepredloží k tejto žiadosti aj Potvrdenie o odovzdaní
a prevzatí kompletnej dokumentácie odberného plynového zariadenia, zároveň dátum vykonania tlakovej skúšky nesmie byť starší ako 5 mesiacov,

▪
▪

zo dňa- uveďte dátum vykonania Tlakovej skúšky OPZ
vystavil- uveďte meno odborného pracovníka

(revízny technik PZ), ktorý Zápis vystavil

Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie pripojovacieho plynovodu – je povinná príloha v prípade, ak žiadateľ v zmysle Vyjadrenia k žiadosti
o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, resp. Vyjadrenia k žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene alebo rekonštrukcii plynových
spotrebičov odovzdal technicko –právnu dokumentáciu pripojovacieho plynovodu

▪
▪

zo dňa- uveďte dátum vystavenia Potvrdenia
vystavil- uveďte meno zamestnanca Optifin

Energo, s.r.o. ktorý Potvrdenie vystavil

Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie odberného plynového zariadenia - je povinná príloha v prípade, ak žiadateľ odovzdal Správu o
odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia (OPZ a Zápis o tlakovej skúške odberného plynového zariadenia (OPZ)

▪
▪

zo dňa- uveďte dátum vystavenia Potvrdenia,
vystavil- uveďte meno zamestnanca Optifin

Energo, s.r.o. ktorý Potvrdenie vystavil

Zápis o odovzdaní a prevzatí technickej dokumentácie pripojovacieho plynovodu – je povinná príloha v prípade, ak žiadateľ v zmysle Vyjadrenia k žiadosti
o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, resp. Vyjadrenia k žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene alebo rekonštrukcii plynových
spotrebičov odovzdal Optifin Energo, s.r.o. technicko –právnu dokumentáciu pripojovacieho plynovodu

▪
▪

zo dňa- uveďte dátum vystavenia Zápisu
vystavil- uveďte meno zamestnanca Optifin

Energo, s.r.o. ktorý Zápis vystavil

Kontaktné údaje žiadateľa
Telefón - je povinný údaj, uveďte Vaše číslo telefónu
Email - je povinný údaj, uveďte Vašu e-mailovú adresu
Dátum - je povinný údaj, uveďte dátum vyplnenia žiadosti

Správne vyplnenú a podpísanú žiadosť doručte spolu s prílohami na adresu :

Optifin Energo, s.r.o.

Prakovce 13
055 62 Prakovce
V prípade neúplnosti požadovaných údajov, prípadne že doložené prílohy nebudú obsahovať dostatok podkladov pre kvalifikované posúdenie žiadosti,
bude Vaše žiadosť zamietnutá a vrátená na prepracovanie !

