
1. Identifikačné údaje odberateľa
Obchodné meno

Sídlo/Miesto podnikania
Adresa pre doručovanie 
(vyplňte v prípade, ak sa líši od adresy sídla/miesta podnikania)

Zastúpený (titul, meno, priezvisko, funkcia) (Osoba/y oprávnená/é konať za žiadateľa)

IČO IČ DPH

DIČ Zápis v OR/ŽR alebo inom príslušnom registri

2. Kontaktné údaje
Kontaktná osoba

Telefónne číslo/číslo mobilného telefónu E-mail

3. Bankové údaje
Názov banky Číslo účtu/IBAN

4. Charakteristika odberu tepla
Účel odberu tepla Požadovaný tepelný príkon (v kW): 

Tepelnoenergetické využitie kWh

Vykurovanie kWh Projektovaný ročný odber tepla celkom (v kWh) 

Príprava teplej vody kWh

Teplo v teplej úžitkovej vode kWh Maximálny tepelný príkon (v kW) 

PRIHLÁŠKA K ODBERU TEPLA



5. Predpokladaný dátum začatia dodávky tepla

6. Predpokladaný odberový diagram (v kWh pre jednotlivé mesiace):

Január kWh Máj kWh September kWh

Február kWh Jún kWh Október kWh

Marec kWh Júl kWh November kWh

Apríl kWh August kWh December kWh

7. Označenie odberného miesta1

Číslo objektu Meradlo

Číslo odberného miesta

8. Stav meradla ku dňu zmeny
Stav meradla ku dňu zmeny Číslo meradla

9. Požadované prílohy k žiadosti:
• List vlastníctva, nájomná zmluva resp. súhlas vlastníka nehnuteľnosti, zmluva o výkone správy

• Výpis z Obchodného registra, Živnostenského registra, prípadne iného príslušného registra

• 1x Projektová dokumentácia, v prípade zmeny charakteru účelu využitia budovy

• Plnomocenstvo, v prípade ak žiadosť nepodáva štatutárny zástupca odberateľa

  1 V prípade, že odberateľ žiada o pripojenie viacerých odberných miest, je potrebné žiadosť predložiť osobitne pre každé odberné miesto.



10. Ochrana osobných údajov
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. 
Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri  spracúvaní osobných údajov a povinností  spoločno-
sti SLOVNAFT, a.s. sú zverejnené a aktualizované na webovom sídle spoločnosti SLOVNAFT, a.s. www.slovnaft.sk (odkaz Ochra-
na osobných údajov, sekcia podľa účelu spracúvania osobných údajov). odberateľ  svojim podpisom potvrdzuje, že sa s týmito  
informáciami oboznámi. 

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť a správnosť všetkých údajov uvedených v Žiadosti a jej prílohách.

Miesto Dátum

Meno a priezvisko, funkcia (oprávnenej osoby odberateľa) Podpis
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