
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

FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIA
Zákazník:

E-mail: Tel. kontakt:

PREVZAL:
Dňa:
  Podpis:

02
/0

2/
19

DOTAZNÍK
OBHLIADKA PRE TECHNICKÝ NÁVRH VÝROBY ELEKTRINY

TYP STRECHY:
  Sedlová    Plochá strecha    Ihlanová    Iné: 

TYP STREŠNEJ KRYTINY:
  Škridla    Plech    Betón    Iná krytina: 

SKLON STRECHY:
  0 - 30 °    30 - 45 °    Viac ako 45 °    Iné:

POČET FOTOVOLTICKÝCH PANELOV: 10 ks

Pozn. v štandardnom balíkovom riešení je 10 ks panelov
a 4 batérie pre akumuláciu elektriny

VÝŠKA DOMU: * 
  0 - 6 m   6 - 12 m    viac ako 12 m

* Výška po štít strechy

POCHÔDZNOSŤ STRECHY:
  je pochôdzna    nie je pochôdzna *

* v prípade nepochôdznej strechy si musí majiteľ zabezpečiť
k montáži zdvíhaciu plošinu na vlastné náklady

PRIESTOR NA STRECHE: *
Šírka                                cm  Výška                                cm
* dostatočný priestor na streche pre umiestnenie solárnych kolektorov

UPOZORNENIA PRE MONTÁŽE:
-  fotovoltické zariadenie nie je možné inštalovať na eternitovú 

krytinu
-  fotovoltické zariadenie musí byť správne umiestnené
-  ideálne umiestnenie na južnej strane, netienený inými objektami
-  pri inom umiestnení dochádza k strate výkonu!
-  Musí byť príjazdová cesta, v stave, aby sa k domu dostalo 

dodávkové vozidlo s materiálom.
-  V prípade nepochôdzej strechy musí zákazník zabezpečiť 

zdvíhaciu plošinu.

POTREBNÉ DOLOŽIŤ:
- fotografia, kadiaľ má byť vedené potrubie,
- fotografia, kde majú byť umiestnené solárne panely,
- fotografia, aktuálneho napojenia ohrievača a vody, v mieste, kde 

bude inštalovaný ohrievač.

VYSVETLIVKY:

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: .......................................................

Kód:

Príloha č. 1
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	zakaznik: 
	zakaznik-mail: 
	zakaznik-tel: 
	Udaje_ul: 
	datum: 
	Udaje_obec: 
	Udaje_sup_c: 
	Udaje_PSC: 
	Udaje_okres: 
	Udaje_kat_uzemie: 
	Udaje_LV: 
	Udaje_EIC: 
	Udaje_HI_A: 
	Udaje_par_c_C: 
	Udaje_kWh: 
	Udaje_nov_ano: 0
	Udaje_nov_nie: 0
	Udaje_RD: 0
	Udaje_BD: 0
	Vyska_0_6: 0
	Vyska_6_12: 0
	Vyska_12viac: 0
	Typ_sedlo: 0
	Typ_plocha: 0
	Typ_ihla: 0
	Typ_ine: 0
	krytina_skridla: 0
	sklon_30: 0
	pochodza_ano: 0
	pochodza_nie: 0
	krytina_plech: 0
	krytina_beton: 0
	krytina_ina: 0
	sklon_45: 0
	sklon_45viac: 0
	sklon_ine: 0
	Prevzal_dna: 
	Pristor_sirka: 
	Pristor_vyska: 
	plat-podm-1odst: Domácnosť výslovne súhlasí s možnosťou navýšenia ceny o maximálne 5 % z ceny dohodnutej v prílohe č. 2 z dôvodu dodania inštalačného materiálu nad rámec inštalačného materiálu uvedeného v prílohe č. 2 a na vykonanie prác nezahrnutých v cene podľa prílohyč. 2, ktoré sú s ohľadom na charakteristiku Miesta inštalácie nevyhnutne potrebné na inštaláciu Zariadenia. Zhotoviteľ je povinný o výškea dôvode takýchto nákladov Domácnosť informovať bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ zistí potrebu vynaloženia takýchto nákladov.



