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Formulár nehnuteľnosti  priemysel
Informácie o spoločnosti
Meno spoločnosti / osoba *

Požiadavky

Kraj (preferovaný región) *

VYBRAŤ

PRIDA Ť

Mesto

VYBRAŤ

Predaj

Obchod *

Prenájom

centrum

Lokalita *

širšie centrum
periféria
iné

Pozemok

Typ *

Hala (areal)
Priemyselný park
Priemyselna zóna

Špecifikácia
Celková plocha *

m2

z toho
Výroba* (výška / šírka / dĺžka)

m2

/

/

m

Sklad* (výška / šírka / dĺžka)

m2

/

/

m

Kancelárie *

m2

Iné (nádvoria, parkovania,…) *

m2

Technická infraštruktúra
Elektrina

spotreba
elektrický prúd
napätie

Plyn

očakávaná kapacita
tlak

Voda

očakávaná kapacita
počet odberateľov
typ vody
zdroj

Kanalizácia

očakávaná kapacita

počet odberateľov

Čistička odpadových vôd

očakávaná kapacita
typ

Vykurovania

očakávaná kapacita
vykurovanie parou alebo horúcou vodou
typ vykurovania

Zariadenie na nakladanie s
odpadmi

očakávaná kapacita
vzdialenosť k skládke
typ odpadu

Infraštruktúra
Prístupová cesta

prístup
typ cesty
zaťaženie
vzdialenosť od cesty
kapacita

Diaľnica

prístup
vzdialenosť
kapacita

Železnica

prístup
vzdialenosť
kapacita

Letisko

medzinárodné / lokálne

Riečna doprava

max. vzdialenosť

Telekomunikácie

výskyt
max. vzdialenosť
počet prípojok

Špeciálne požiadavky  iné

Súhlas so spracovaním údajov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je prevádzkovateľom „Integrovaného informačného systému pre zabezpečenie poskytovania
elektronických služieb MH SR“ (ďalej len „IIS MH SR“).
Prevádzkovateľ IIS MH SR v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov spracúva osobné údaje užívateľov IIS MH SR.
Ako užívateľ IIS MH SR týmto dávam prevádzkovateľovi IIS MH SR, ako aj jeho zástupcom a sprostredkovateľom, svoj výslovný a dobrovoľný súhlas
so spracovaním svojich osobných údajov pre účely prevádzkovania IIS MH SR, s ich správou, uchovávaním, s určovaním ich účelu ako aj s ich
poskytovaním na spracúvanie v zmysle citovaného zákona.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ IIS MH SR je oprávnený si odo
mňa vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia identity. *

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Verzia:1.1

VALIDOVAŤ A UKONČIŤ
Informácie pre používateľa: Tlačidlo "Validovať a ukončiť" umožní kontrolu zadaných údajov a dočasné uloženie zadaných údajov pred odoslaním tohto formulára.
Samotné uloženie formulára do samostatného súboru je možné na stránke pre podanie elektronického formulára.

