19.07.2017

Objednávka vytýčenia plynárenských zariadení
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

1. Dôvod žiadosti a záujmové územie:
Špecifikácia žiadateľa :
Právnická osoba

Dôvod vytýčenia:
výstavba/ prekládka inžinierskych sietí (plynovod, komunikácie, iné inžinierske siete, apod.)

Záujmové územie vytýčenia plynárenských zariadení:
Okres

Nové Zámky

Mesto

Ľubá

Ulica

Ľubá

Číslo parcely

242/1,/2

Poznámka:
Jedná sa aj o parcely 239, 240, 241, 242/1, 242/2

Prílohy:
00010VPZ190717_vpz.jpeg

Vydané vyjadrenie:
Nemám vyjadrenie od SPP – distribúcia, a.s.

2. Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa:
Identifikačné údaje žiadateľa:
Obchodné meno

Obec Ľubá

Peňažný ústav

Všeobecná úverová banka, a.s.

IČO

00309052

IBAN

SK84 0200 0000 0001 7422 2172

DIČ

2021060536

IČ platcu DPH

nie som plat.DPH

Adresa žiadateľa:
Okres

Nové Zámky

Mesto

Ľubá

PSČ

94353

Ulica

Ľubá

Číslo domu

79

Kontakt:
Telefonický kontakt

036/7520660

Email

starosta@obecluba.sk

Kontaktná osoba, ktorá bude prítomná pri procese vytýčenia:
Vybranej kontaktnej osobe bude v deň realizácie vytýčenia predložená pracovníkom SPP - distribúcia, a.s., vyplnená
Objednávka na vytýčenie plynárenských zariadení (t.j. vyplnený a odoslaný online formulár) na podpis.
kontaktná osoba je totožná so žiadateľom

Termín vytýčenia:
Najneskôr jeden pracovný deň pred navrhovaným termínom vytýčenia bude žiadateľ, resp. vybraná kontaktná osoba
kontaktovaná pracovníkom SPP-distribúcia, a.s. za účelom potvrdenia termínu, resp. dohodnutia iného termínu
a stanovenia miesta a času stretnutia.
Navrhovaný termín vytýčenia

21.08.2017

Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti potvrdzuje:
a) pravdivosť vyššie uvedených údajov a údajov uvedených v prílohách
b) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti v informačných systémoch SPP - distribúcia,a.s.,
v rozsahu potrebnom na výkon činností podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike, ako aj na ich poskytnutie
dodávateľovi plynu určenému žiadateľom na spracovanie na rovnaké účely a v rozsahu potrebnom na výkon činností dodávateľa
plynu podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike.

Meno a priezvisko/Obchodné meno

Podpis

