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Objednávka vytýčenia plynárenských zariadení

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

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

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 Spišská Nová Ves
Mesto Kaľava
Ulica KAľAVA
Číslo domu 63
Číslo parcely E KN 605

Poznámka:

Váš list zo dňa: 06.02.2020, TD/NS/0093/2020/Va

Príloha:

4 - Situu00e1cia katastru00e1lna, parcely C a E.pdf

Vydané vyjadrenie:

Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie
Číslo daného vyjadrenia TD/NS/0093/2020/Vas

2. Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa:

Identifikačné údaje žiadateľa:

Obchodné 
meno Obec kaľava

Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s.
IČO 00329223



IBAN SK04-5600-0000-0034-0232-4001
DIČ domu 2021331455
IČ platcu DPH Žiadateľ nie je platcom DPH

Adresa žiadateľa:

Okres Spišská Nová Ves
Mesto Kaľava
PSČ 05342
Ulica Kaľava
Číslo domu 63

Kontakt:

Telefonický kontakt 0910981705
Email obec@kalava.sk

Kontaktná osoba, ktorá bude prítomná pri procese vytýčenia:

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 26.05.2020

Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti:

a) Potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov a údajov uvedených v prílohách.

b) Potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s. v rozsahu 
stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na 
http://www.spp-distribucia.sk/gdpr/ alebo v každej zákazníckej kancelárii. Pre prípad, že uviedol osobné údaje inej osoby, 
zároveň potvrdzuje, že zabezpečil poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov tejto osobe a že bol oprávnený 
poskytnúť osobné údaje tejto osoby spoločnosti SPP – distribúcia, a. s..

Meno a priezvisko / Obchodné meno

Podpis


