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Elektrina

DOM/EE/UZ/01/2020

Formulár na ukončenie zmluvy - domácnosti

Vážený zákazník,

tento formulár slúži na ukončenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny dohodou. 
 
O ukončenie zmluvy dohodou môžete požiadať v prípade doloženia dokladov, ktoré preukážu jeden  
z nižšie uvedených dôvodov:

 Zmena trvalého bydliska (platí len pre odberné miesto, v ktorom má odberateľ trvalé bydlisko): kópia občianske-
ho preukazu s novou adresou trvalého bydliska alebo potvrdenie z mestského/obecného úradu o zmene trvalého  
bydliska

 Prevod vlastníckych práv: kópia listu vlastníctva, prípadne kópia návrhu na vklad do katastra nehnuteľností ale-
bo notársky osvedčená zmluva o prevode vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti

 Zánik nájomného vzťahu: doklad preukazujúci ukončenie nájomného vzťahu, napr. nájomná zmluva na dobu  
určitú, dohoda o ukončení nájomnej zmluvy, výpoveď nájomnej zmluvy, odstúpenie od nájomnej zmluvy

 Úmrtie odberateľa: kópia úmrtného listu alebo oznámenia o úmrtí

 Zánik odberného miesta (zbúranie nehnuteľnosti): vyjadrenie príslušného stavebného úradu o nariadení odstrá-
nenia stavby, alebo právoplatného rozhodnutia príslušného stavebného úradu o povolení odstránenia stavby, alebo  
ohlásenie stavebnému úradu o lehote, do ktorej bude stavba odstránená, s podacou pečiatkou príslušného staveb-
ného úradu, alebo iné dokumenty, ktoré by plánované odstránenie stavby preukázali

Doručenie do SSE: 
Vyplnený a podpísaný Formulár na ukončenie zmluvy môžete odovzdať osobne v jednom z našich zákazníckych 
centier (viac na www.sse.sk/zakaznicke-centra) alebo zaslať na adresu sídla spoločnosti:

Stredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

 
Dovoľujeme si Vás informovať, že adresa sídla spoločnosti slúži len na poštové účely, na tejto adrese 
sa nenachádza zákaznícke centrum, a preto tu nie je možné vybavovať požiadavky osobne. 

Ďalšie informácie nájdete na www.sse.sk/otazkyodpovede, radi Vám poradíme aj osobne v našich  
zákazníckych centrách, prípadne využite našu zákaznícku linku 0850 111 468.



Žiadosť o ukončenie zmluvy 

Žiadosť o ukončenie zmluvy vypĺňa odberateľ, ktorý mal uzatvorenú zmluvu. Pri vypĺňaní venujte pozornosť 
najmä týmto údajom:

 EIC: nájdete na faktúre za dodávku a distribúciu elektriny v časti Údaje o odbernom mieste
 Adresa odberného miesta: uveďte adresu, kde sa odberné miesto nachádza
 Korešpondenčná adresa na zaslanie faktúry ukončeného odberu: uveďte adresu, na ktorú Vám zašleme  

faktúru ukončeného odberu
 Podpis: formulár podpisuje odberateľ (v prípade úmrtia pôvodného odberateľa nezabudnite doložiť kópiu  

úmrtného listu)
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ŽIADOSŤ O UKONČENIE ZMLUVY O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY  
(ďalej len „Zmluva“) kategória DOMÁCNOSTI

DÔVOD UKONČENIA ZMLUVY
zmena trvalého bydliska odberateľa (platí len pre odberné miesto, v ktorom má odberateľ trvalé bydlisko) 
prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti           
zánik nájomného vzťahu           
úmrtie odberateľa 

K žiadosti o ukončenie Zmluvy je potrebné doložiť príslušné doklady, ktoré sú uvedené na úvodnej strane tohto 
formuláru.

Dátum podpisu:
(v prípade úmrtia odberateľa doložte, prosím,  
kópiu úmrtného listu)

Podpis odberateľa:

/         /

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Ulica: | Orientačné č.:  | Súpisné číslo:

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

Meno a priezvisko: | Dátum narodenia: 

MENO A PRIEZVISKO ODBERATEĽA

Ulica:

| E-mail:  

| Číslo bytu:Obec:

Telefón/Mobil:

ADRESA TRVALÉHO BYDLISKA ODBERATEĽA

| Orientačné č.:  | Súpisné číslo:

| PSČ: 

Ulica:

| E-mail:  

| Číslo bytu:Obec:

Telefón/Mobil:

ADRESA PRE ZASIELANIE FAKTÚRY UKONČENÉHO ODBERU 
A INEJ KOREŠPONDENCIE PO UKONČENÍ ZMLUVY  totožná s adresou Pôvodného odberateľa

Meno a priezvisko:

| Orientačné č.:  | Súpisné číslo:

| PSČ: 

NAVRHOVANÝ TERMÍN UKONČENIA ZMLUVY
Ak pre Vás nie je dôležitý konkrétny termín, údaj nevypĺňajte, ukončenie Zmluvy budeme realizovať k najbližšiemu 
možnému termínu. Zmluva sa v zmysle platných obchodných podmienok SSE, a. s., ukončuje až potvrdením dátu-
mu ukončenia Zmluvy zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

PREHLÁSENIE ODBERATEĽA:
Odberateľ berie na vedomie, že Zmluva sa v zmysle platných Obchodných 
podmienok dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti ukon-
čuje až potvrdením dátumu ukončenia zmluvy zo strany prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy. Bez uvedenia podpisu odberateľa na tomto tlačive alebo 
 doloženia úmrtného listu odberateľa alebo v prípade neúplných údajov je 
žiadosť o ukončenie Zmluvy neplatná a SSE ukončenie Zmluvy nezrealizuje. 
Odberateľ prehlasuje, že všetky údaje, ktoré uviedol na tomto tlačive sú  
správne, úplné a pravdivé. V prípade vzniku škody SSE z dôvodu uvedenia  
nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov odberateľom sa odberateľ 
zaväzuje uhradiť SSE takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.

Odberateľ žiada spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 (ďalej len 
„SSE“) o ukončenie Zmluvy a berie na vedomie, že Zmluva bude ukončená k termínu a spôsobom, ktoré sú v súlade so zmluvnými podmienkami 
a platnými obchodnými podmienkami SSE.

Dátum: / /

ČÍS. ODBERNÉHO MIESTA (ČOM)PRE EIC ODBERNÉHO MIESTA
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