
VZOR

od: do:

   Súhlasím s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu.

   Dátum:  Podpis zodpovedného zástupcu:

K žiadosti o vydanie povolenia fyzická osoba podnikate  dokladá:

1. doklad o trvalom pobyte alebo o pobyte na území Slovenskej republiky,

2. výpis zo živnostenského registra alebo z iného registra, v ktorom je fyzická osoba vedená ako podnikate ,

3. výpis z registra trestov žiadate a a zodpovedného zástupcu, ak sám žiadate  nie je zodpovedným zástupcom, nie starší ako 3 mesiace,

4. osved enie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby alebo jej zodpovedného zástupcu,

5. rozhodnutie obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky,

6. návrh na vymedzené územie,

7. doklad o vlastníckom vz ahu alebo o inom právnom vz ahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnika ;

K žiadosti o zmenu povolenia fyzická osoba podnikate  dokladá:
8. príslušné doklady, ktoré zmenu odôvod ujú, pod a žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike,

9. výpis zo živnostenského registra alebo z iného registra, v ktorom je fyzická osoba vedená ako podnikate .

Výroba tepla Rozvod tepla

4. Miesto trvalého pobytu alebo miesto pobytu na území SR

5. Miesto trvalého prevádzkovania innosti v tepelnej energetike

7. Doba, na ktorú sa požaduje vyda  povolenie 

1. Meno a priezvisko:

2. Obchodné meno:

3. Identifika né íslo:

Žiados
o vydanie povolenia na podnikanie

v tepelnej energetike

Fyzická osoba podnikate

Obec:

PS :

Okres:

Ulica, .:

Obec:

PS :

Okres:

Ulica, .:

Obec:

Ulica, .:

PS :

8. Údaje o zodpovednom zástupcovi, ak sám žiadate  nie je  zodpovedným zástupcom

8.1. Meno a priezvisko:

8.2. Miesto trvalého pobytu alebo miesto pobytu na území SR

Okres:

6. Predmet podnikania:



Por. Názov zdroja Palivo Inštalovaný výkon Ro ná výroba

. (CZT, BK, DK) ulica, íslo obec [MW] [GJ]

Spolu:

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Adresa prevádzky




