
DOTAZNÍK /  POŽADOVANÝ ROZSAH PRÁC – KOTOLŇA

Zákazník:    Novostavba   Starý dom  | Celková vykurovaná plocha: m2

Dom je zateplený?    Áno    Nie | Hrúbka/Typ izolácie:

Bola prevedená výmena okien?    Áno    Nie  | Typ okien:

Bola realizovaná výmena rozvodov?    Áno   Nie  | Materiál rozvodov:

VYKUROVACÍ SYSTÉM 
Spôsob vykurovania:

  Podlahové kúrenie      Radiátory      Konvektory       Iné

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
(iné vykurovacie vetvy, spôsob regulácie a pod.)

POČET SAMOSTATNÝCH VYKUROVACÍCH VETIEV (čerpadiel)

PÔVODNÝ ZDROJ 
Typ pôvodného kotla?

Výrobca: | Typ:

doplniť fotografiu kotla (viac pohľadov), fotografiu výrobného štítku

Výkon pôvodného zdroja                                    kW

KOTOLŇA
Rozmer kotolne (m): Dĺžka  Šírka  Výška

Doplniť fotografie kotolne, prívodu vody a odpadu.

Najmenší rozmer dverí a prechodov (m) Šírka  Výška

Umiestnenie ohrievača:    Poschodie     Prízemie     Pivnica

Expanzná nádrž:   Tlaková      Otvorená     | Objem            Litrov

KOMÍN 
Dimenzia komína (priemer):  m

Materiál komína

Výška komína:  m

Výška komínového otvoru:  m (výška od podlahy po komínový otvor)

DOPLNKOVÉ PRVKY
Je inštalované?   Zásobník TUV   Akumulačná nádrž
   Regulácia vykurovania    Iné:

Objem zásobníka TUV:          litrov (doplniť foto zásobníka a štítka)

Objem akumulačnej nádrže: litrov (doplniť foto zásobníka a štítka)

Typ regulácie kúrenia: 

Iné:

(doplniť foto regulácia
a štítka ak je k dispozícii)

POTREBNÉ DOLOŽIŤ:
- fotografia pôvodného zdroja tepla (fotografia kotla, výrobného 

štítka)
- fotografia kotolne, prívodu vody a odvod odpadu
- fotografie iných prvkov kotolne (fotografia ohrievača vody, akumu-

lačnej nádrže, regulácie a pod.)

ZÁKAZNÍK MUSÍ PRED MONTÁŽOU ZABEZPEČIŤ:
Kotolňa musí mať:
- prívod vzduchu z exteriéru! (okno, vetrací otvor, kanál na prívod 

vzduchu)
- prívod vody a odvod do odpadu
- minimálne jednu elektrickú zásuvku (230 V s ochranným kolíkom)
- dostatočne široké prechodové otvory a dvere (min. 80 cm)

Komín, na ktorý chce zákazník pripojiť kotol musí odpovedať
požiadavkám:

- zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
- zákona 199/2009 Z. z., ktorý dopĺňa zákon 314/2001
- vyhlášky 401/2007 Z. z.

Predovšetkým musí zákazník zabezpečiť, aby komín v čase
inštalácie (v súlade s vyššie uvedenými zákonmi a vyhláškami):
- bol zhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne  

a dilatačne oddelenou (starý murovaný komín, musí zákazník ne-
chať pred montážou kotla vyvložkovať)

- bol vyčistený a mal platnú revíziu vydanú odborne spôsobilou oso-
bou (kominár)

POŽIADAVKU NA ČISTENIE, VYVLOŽKOVANIE A REVÍZIE
KOMÍNA ZASIELAJTE NA E-MAIL: zelena@sse.sk
- do komína nesmie byť pripojený žiaden ďalší spotrebič
- dosahoval dostatočný ťah (odporúčané 10-25 Pa)
- komín musí mať odvod kondenzátu
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Kód:

Príloha č. 1

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

ZOZNAM POTREBNÝCH INFORMÁCIÍ PRI OBHLIADKE NA VÝMENU KOTLA 
Zákazník:

E-mail: Tel. kontakt:



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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