
OBJEDNÁVKA 
ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU BYTOVEJ JEDNOTKY
podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

OBJEDNÁVATEĽ
Meno a priezvisko:
Názov spoločnosti: 
Adresa:
IČO: | DIČ: | IČ DPH:
Mobil: | E-mail:
Mobil na správcu bytového domu (povinný údaj):

DODÁVATEĽ
Názov spoločnosti: Delphia s.r.o. | Sídlo: Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava

IČO: 44 505 736 | DIČ: 2022720623 | IČ DPH: SK2022720623

PREDMET OBJEDNÁVKY
Týmto si záväzne u Vás objednávam vypracovanie Energetického certifikátu (EC) - potrebný pri predaji a prenájme bytu a ku kolaudá-
cii významne obnoveného bytu - nižšie uvedeného objektu odborne spôsobilou osobou pri zohľadnení technického riešenia navrhnutého 
v projekte v zmysle: normalizovaného hodnotenia potreby energie na vykurovanie, na prípravu teplej vody s použitím normalizovaných 
vstupných údajov o vonkajších klimatických podmienkach, o vnútornom prostredí budovy a o spôsobe užívania budovy a s použitím vstup-
ných údajov o skutočnom vyhotovení stavebných konštrukcií a technického a energetického vybavenia budovy v energetickej certifikácii.

ÚČEL EC:   predaj   prenájom   novostavba
Číslo certifikátu bytového domu (ak existuje):

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BYTOVOM DOME
Názov bytového domu:
Ulica: | Číslo:
Obec: | Okres:
Parcela číslo: | Katastrálne územie:
Rok kolaudácie / významnej obnovy: | Rok poslednej zmeny:
Poschodie: | Orientácia bytu na svetové strany:

DOBROVOĽNÁ OBHLIADKA BUDOVY 
* Cena obhliadky je 35 € a bude pripočítaná k cene s DPH za Energetický certifikát.

  áno*

CENA ZA ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT PRE BYTOVÚ JEDNOTKU*
Cena bez DPH Sadzba DPH DPH Cena s DPH*

65,83 € 20 % 13,17 € 79 €

* Cena s DPH za Energetický certifikát bude uhradená objednávateľom pri prevzatí EC na dobierku. V prípade objednávky dobrovoľnej 
obhliadky bytu bude cena za obhliadku pripočítaná k cene s DPH za EC.

POŠTOVÁ ADRESA
Meno a priezvisko:
Adresa:

Mobil:

  totožná s adresou Objednávateľa

01/05/17



ZÁVEREČNÉ UJEDNANIE
Upozornenie: Objednávateľ je povinný nahlásiť všetky zmeny, ktoré boli vykonané počas realizácie a neboli nijako zaznamenané v pro-
jektovej dokumentácii. Termín odovzdania EC je závislý od dodania podkladov potrebných k jeho vypracovaniu a zároveň od plnenia 
platobných podmienok dohodnutých pri podpise tejto objednávky.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba berie na vedomie, že spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 
ako sprostredkovateľ spracúva jej osobné údaje v mene Dodávateľa ako prevádzkovateľa. Dotknutá osoba bola poučená o povinnosti  
poskytnúť osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie objednávky a vypracovanie Energetického certifikátu. Poskytnuté osob-
né údaje musia byť pravdivé a aktuálne. 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, správy a vývoja infor-
mačného systému a výkonu externého auditu. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ po ukončení účelu spracovania zabezpečí bezodkladnú 
likvidáciu osobných údajov po uplynutí lehôt v zmysle zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach. Dotknutá osoba berie na vedo-
mie, že jej práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov. 

ODBERATEĽ DODÁVATEĽ zastúpený spoločnosťou SSE, a. s.

Dňa: / /V

Michal Jaloviar
Riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkomPodpis
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