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SÚČASNÝ ZDROJ TEPLA:
 kW  Typ:

Priemerná spotreba na vykurovanie z minulých rokov:

POZNÁMKY:

POPIS BUDOVY: 
Priemerná hrúbka obvodového plášťa + materiál:

Zateplenie objektu (rok vykonania, materiál, hrúbka):

Obal:

Strecha:

Možnosti umiestnenia vonkajšej časti technológie (doplniť foto):

Dispozícia technickej miestnosti (doplniť foto):

ÚDAJE O OBJEKTE (doplniť foto - pohľad celého RD):
Teplotný spád ÚK:  /  Aktuálny energetický štítok:

Hlavný istič domu:

Počet osôb v domácnosti:   Tepelná strata objektu:  kW

Rok kolaudácie budovy:   Súčasný projekt ÚK:

Celková výmera vykurovaných priestorov:    m2

Hodnoty Uw okien [W/m2K]/plocha:

Hodnoty Ud vonkajších dverí [W/m2K]/plocha:

Vykurovacia sústava:    podlahovka      doskové telesá       liatinové telesá

Použitá regulácia na telesách (TermoRegVentily,..):

Kód:

Príloha č. 1

Zákazník:

E-mail: Tel. kontakt:

ÚDAJE O MIESTE INŠTALÁCIE (podľa LV):
Ulica:  Súpisné číslo (podľa LV):

Obec:  PSČ: Okres: 

Katastrálne územie:  Číslo LV:  

Parcelné číslo (stav C): Hlavný istič (A):  EIC kód odberného miesta:

Ročná spotreba v kWh za predchádzajúci rok: novostavba:   áno /    nie    rodinný dom /    bytový dom

Je v oblasti miesta inštalácie vybudovaný systém centralizovaného zásobovania teplom (CZT)?:    áno /    nie

Sú na mieste inštalácie zrealizované opatrenia na zníženie spotreby energie (napr. výmena starých okien, zateplenie alebo dosiahnutie  
parametrov domu nad rámec aktuálnych legislatívnych predpisov)?:    áno /    nie

*uvedené údaje slúžia pre posúdenie splnenia uprednostňujúcich podmienok projektu Zelená domácnostiam II. podľa aktuálnych podmienok SIEA



Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke   8591/4B, 010 47  Žilina, 
IČO: 51 865 467 zapísanej v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“) na účely poradenstva, informovania  
o produktoch, službách a akciách prevádzkovateľa, a to písomne, telefonicky alebo elektronicky. Súhlas, ktorý udeľujem na obdobie od jeho udelenia do 
uplynutia 10 rokov, sa vzťahuje na identifikačné a kontaktné údaje a tiež údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom.  Tento súhlas 
je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Potvrdzujem, že pred udelením súhlasu som bol/a informovaný/á 
o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a právach dotknutej osoby a tieto podmienky sú dostupné na HYPERLINK „http://www.sse.sk/“ \t 
„_blank“ www.sse.sk v časti HYPERLINK „https://www.sse.sk/buxus/docs/dokumenty/gdpr/ip-na-marketingove-ucely-07-2018.pdf“ \t „_blank“ Ochra-
na osobných údajov a tiež o skutočnosti, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Podpis: .......................................................

PREVZAL:
Dňa:
  Podpis:
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