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ŽIADOSŤ ZRANITEĽNÉHO ODBERATEĽA MIMO DOMÁCNOSTI O UZATVORENIE ZMLUVY 
O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY/PLYNU ZA CENU REGULOVANÚ ÚRADOM 

PRE ROK 2024

ADRESA NA ZASIELANIE KOREŠPONDENCIE*
Ulica: | Orientačné č.:  | Súpisné číslo:

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

 totožná s adresou sídla/miesta podnikania

ODBERATEĽ
Obchodné meno/Názov*:

IČO*: | DIČ: | IČ DPH:
Zapísaný v (OR, ŽR, iný): | Zastúpený:
Kontaktná osoba: | Funkcia:
Telefón: | Mobil*:

E-mail: | SK NACE:

ADRESA SÍDLA/MIESTA PODNIKANIA ODBERATEĽA*
Ulica: | Orientačné č.:  | Súpisné číslo:

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
Tel.: 0850 123 555 | IČO: 51 865 467 | DIČ: 2120814575 | IČ DPH: SK2120814575
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | SWIFT-BIC: SUBASKBX

Ako zraniteľný odberateľ v zmysle § 3 písm. a) bod 10. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“) žiadam v súlade s § 17b Zákona o energetike o uzatvorenie 
zmluvy o združenej dodávke elektriny a/alebo plynu za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 
(ďalej len „úrad“)“ od nasledujúceho kalendárneho roka.
Pre prebiehajúci kalendárny rok môže požiadať o dodávku elektriny/plynu za cenu regulovanú úradom iba taký zrani-
teľný odberateľ, ktorý sa pripája do distribučnej sústavy, ktorý pokračuje v odbere elektriny/plynu na odbernom mieste 
po zmene odberateľa, alebo ktorému dodáva elektrinu/plyn dodávateľ poslednej inštancie, a to za splnenia Obchod-
ných podmienok Dodávateľa. Dodávka za cenu regulovanú úradom začne s účinnosťou podľa zmluvy a obchodných 
podmienok Dodávateľa.

O uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny a/alebo plynu za cenu regulovanú úradom žiadam z dôvodu, že som:

 A. odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok** 
najviac 30 000 kWh pre všetky odberné miesta, čo preukazujem:

–  vyúčtovacími faktúrami za elektrinu (predloženie vyúčtovacích faktúr nie je potrebné v prípade, ak dodávateľ doká-
že posúdiť objem spotreby na všetkých odberných miestach počas celého predchádzajúceho roka na základe úda-
jov, ktorými disponuje pri výkone svojej činnosti).

EIC odberného miesta*: 
Adresa odberného miesta*:
Pozn.: V prípade viacerých odberných miest je potrebné vyplniť Prílohu č. 1 - Údaje o odberných miestach.

 B. odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok ** najviac 
100 000 kWh pre všetky odberné miesta, čo preukazujem:

–  vyúčtovacími faktúrami za plyn (predloženie vyúčtovacích faktúr nie je potrebné v prípade, ak dodávateľ dokáže 
posúdiť objem spotreby na všetkých odberných miestach počas celého predchádzajúceho roka na základe údajov, 
ktorými disponuje pri výkone svojej činnosti).

POD odberného miesta*: 
Adresa odberného miesta*:
Pozn.: V prípade viacerých odberných miest je potrebné vyplniť Prílohu č. 1 - Údaje o odberných miestach.
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 C. odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych slu-
žieb zapísaného do registra sociálnych služieb1), na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí  
a sociálnej kurately2), čo preukazujem:

–  zápisom do registra sociálnych služieb, alebo do zoznamu akreditovaných subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately pričom uvedenú skutočnosť potvrdzujem svojím podpisom na tejto žiadosti.

EIC odberného miesta*: 
Adresa odberného miesta*:
Pozn.: V prípade viacerých odberných miest je potrebné vyplniť Prílohu č. 1 - Údaje o odberných miestach.

 D. odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku bytového domu s nájomný-
mi bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa 
osobitného predpisu3), alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporova-
ného nájomného bývania podľa osobitného predpisu4), čo preukazujem:

– predložením čestného vyhlásenia (Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie: bytové domy – sociálne bývanie/štátom podporova-
né nájomné bývanie).

EIC odberného miesta*: 
Adresa odberného miesta*:
Pozn.: V prípade viacerých odberných miest je potrebné vyplniť Prílohu č. 1 - Údaje o odberných miestach.

 E. odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapí-
saného do registra sociálnych služieb1), na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately2), čo preukazujem:

– zápisom do registra sociálnych služieb, alebo do zoznamu akreditovaných subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately pričom uvedenú skutočnosť potvrdzujem svojím podpisom na tejto žiadosti. 

POD odberného miesta*:
Adresa odberného miesta*:
Pozn.: V prípade viacerých odberných miest je potrebné vyplniť Prílohu č. 1 - Údaje o odberných miestach.

 F. odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý odoberá plyn na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi 
vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitné-
ho predpisu3), alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného ná-
jomného bývania podľa osobitného predpisu4), čo preukazujem:

– predložením čestného vyhlásenia (Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie: bytové domy – sociálne bývanie/štátom podporova-
né nájomné bývanie).

POD odberného miesta*: 
Adresa odberného miesta*:
Pozn.: V prípade viacerých odberných miest je potrebné vyplniť Prílohu č. 1 - Údaje o odberných miestach.

 G. skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená 
fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujú-
ceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou5), čo preukazujem:

–  predložením čestného vyhlásenia (Príloha č. 3G. - Čestné vyhlásenie: domové kotolne (plyn)). 
–  predložením kópie zmluvy o výkone správy bytového domu alebo kópie zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov  

a nebytových priestorov.

POD odberného miesta*:
Adresa odberného miesta*:
Pozn.: V prípade viacerých odberných miest je potrebné vyplniť Prílohu č. 1 - Údaje o odberných miestach.

 H. skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v byto-
vom dome, odoberajúca elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne 
zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja  
zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou5), čo preukazujem: 

– predložením čestného vyhlásenia (Príloha č. 3H. - Čestné vyhlásenie: domové kotolne (elektrina)),
– predložením kópie zmluvy o výkone správy bytového domu alebo kópie zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a ne-

bytových priestorov.

EIC odberného miesta*:
Adresa odberného miesta*:
Pozn.: V prípade viacerých odberných miest je potrebné vyplniť Prílohu č. 1 - Údaje o odberných miestach.
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Poučenie: Žiadosť bude posudzovaná v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení a v súlade so Zákonom  
o energetike. O vybavení žiadosti bude spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. odberateľa informovať.

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, 
IČO: 51 865 467, zapísanej v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“) na účely poradenstva, informo-
vania o produktoch, službách a akciách prevádzkovateľa a spolupracujúcich tretích strán, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky. Súhlasím, aby 
prevádzkovateľ vykonával profilovanie na základe analýzy informácií o mnou využívaných produktoch, službách a mojich preferenciách a zasielal mi 
personalizované marketingové ponuky, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom a potrebám. Súhlas, ktorý udeľujem na obdobie od jeho udelenia do  
10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, sa vzťahuje na identifikačné a kontaktné údaje a tiež údaje vyplývajúce zo zmluv-
ného vzťahu s prevádzkovateľom. Tento súhlas je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Potvrdzujem, že 
pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a právach dotknutej osoby a tieto podmienky sú 
dostupné na www.sse.sk v časti Ochrana osobných údajov a tiež o skutočnosti, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podpis a dátum: ...................................................................

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol 
na tomto tlačive, sú správne, úplné a pravdivé, pričom berie na vedomie, 
že dodávateľ je v prípade pochybností o splnení podmienok pre zara-
denie do kategórie zraniteľný odberateľ mimo domácnosti oprávnený 
požadovať od odberateľa predloženie ďalších dokladov nevyhnutných 
pre riadne posúdenie ich splnenia a realizáciu dodávky elektriny/plynu 
za cenu regulovanú úradom. V prípade vzniku škody spoločnosti Stre-
doslovenská energetika, a. s., (SSE) z dôvodu uvedených nesprávnych, 
neúplných alebo nepravdivých údajov odberateľom, sa odberateľ zavä-
zuje uhradiť SSE takto vzniknutú škodu v celom rozsahu. Odberateľ 
prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli poskytnuté všetky informácie o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia Európ-
skeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES a že sa oboznámil s dodávateľovými podmienkami a informáciami o spracúvaní osobných údajov pre odberateľov elektriny, odberateľov 
plynu a ich zástupcov, ktoré sú dostupné na www.sse.sk, v časti Ochrana osobných údajov a na zákazníckych centrách dodávateľa, čím si dodávateľ splnil 
voči odberateľovi, resp. osobám zastupujúcim odberateľa, informačnú povinnosť.

ODBERATEĽ:
Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis a pečiatka*: 

Dátum podpisu Odberateľa: /         /

*  povinný údaj
**  predchádzajúcim rokom sa rozumie kalendárny rok, ktorý predchádza roku podania žiadosti a zároveň, za ktorý je možné zistiť spotrebu na všetkých  

odberných miestach odberateľa počas celého kalendárneho roka.
1)  § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov.
2)  § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3)  § 21 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 358/2020 Z. z.
4)   Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)  § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z. z.
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DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
Tel.: 0850 123 555 | IČO: 51 865 467 | DIČ: 2120814575 | IČ DPH: SK2120814575
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | SWIFT-BIC: SUBASKBX

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
Ulica, Súpisné číslo, Orientačné číslo, Číslo bytu, Obec

POD/EIC 
kód odberného miesta

PRÍLOHA č. 1 - Údaje o odberných miestach
k Žiadosti zraniteľného odberateľa mimo domácnosti o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny/plynu 
za cenu regulovanú úradom (ďalej len „Žiadosť)

P1 1/1
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DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
Tel.: 0850 123 555 | IČO: 51 865 467 | DIČ: 2120814575 | IČ DPH: SK2120814575
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | SWIFT-BIC: SUBASKBX

PRÍLOHA č. 2 - Čestné vyhlásenie: bytové domy – sociálne bývanie/štátom 
podporované nájomné bývanie
k Žiadosti zraniteľného odberateľa mimo domácnosti o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny/plynu
za cenu regulovanú úradom (ďalej len „Žiadosť“)
Toto Čestné vyhlásenie je povinnou prílohou k Žiadosti odberateľa elektriny/plynu mimo domácnosti, ktorý odoberá elektrinu/plyn na prevádzku 
bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného 
predpisu1), alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného 
predpisu2), (ďalej aj „Odberateľ“).

ODBERATEĽ
Obchodné meno/Názov*:

IČO*: | DIČ: | IČ DPH:

Zapísaný v (OR, ŽR, iný): | Zastúpený:

Kontaktná osoba: | Funkcia:

Telefón: | Mobil*:

E-mail: | SK NACE:

ADRESA SÍDLA/MIESTA PODNIKANIA*
Ulica: | Súpisné číslo: | Orientačné č.:  

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

* povinný údaj
** nehodiace sa prečiarknite
1) § 21 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 358/2020 Z. z.
2) Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

TÝMTO ČESTNÝM VYHLÁSENÍM ODBERATEĽ:

 v prípade bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené 
na sociálne bývanie vyhlasuje, že
–  odoberá elektrinu/plyn** v odbernom mieste, pre ktoré požaduje dodávku elektriny/plynu** za cenu regulovanú 

úradom, výlučne na účely prevádzky bytového domu s nájomnými bytmi, ktoré sú určené na sociálne bývanie 
podľa osobitného predpisu1),  a zároveň, že

–  predmetný bytový dom je vo výlučnom vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku.

 v prípade bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania vyhlasuje, že
–  odoberá elektrinu/plyn** v odbernom mieste, pre ktoré požaduje dodávku elektriny/plynu** za cenu regulovanú 

úradom, výlučne na účely prevádzky bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájom-
ného bývania podľa osobitného predpisu2).

P2 1/2
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Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol na tomto tlačive, sú správne, úplné a pravdivé. V prípade vzniku škody spoločnosti 
Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) z dôvodu uvedených nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov Odberateľom, sa Odberateľ zaväzuje 
uhradiť SSE takto vzniknutú škodu v celom rozsahu. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že bol v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov uvedených v tomto 
dokumente, ktoré sú zároveň uvedené aj na www.sse.sk v časti Ochrana osobných údajov.

UPOZORNENIA 

Toto Čestné vyhlásenie je povinnou prílohou k Žiadosti.

Akúkoľvek zmenu údajov/skutočností uvedených v Žiadosti alebo v jej prílohách (vrátane tohto čestného vyhlásenia) 
je Odberateľ povinný bezodkladne oznámiť Dodávateľovi. Ak z oznámenej zmeny údajov/skutočností vyplýva, že Od-
berateľ nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky pre zaradenie Odberateľa do regulovaného segmentu, Dodávateľ 
začne fakturovať za združenú dodávku elektriny/plynu do odberného miesta tarify určené pre odberateľov mimo ka-
tegórie zraniteľných odberateľov, a to odo dňa, odkedy Odberateľ prestal spĺňať podmienky pre zaradenie do regulo-
vaného segmentu. 

Dodávateľ má právo od Odberateľa požadovať preukázanie údajov/skutočností uvedených v Žiadosti a jej prílohách 
alebo overiť ich pravdivosť, správnosť a úplnosť kedykoľvek po podaní Žiadosti a v prípade, že zistí, že uvedené úda-
je/skutočnosti nie sú pravdivé, správne alebo úplné, čoho následkom je, že Odberateľ nespĺňa alebo prestal spĺňať 
podmienky na zaradenie Odberateľa do regulovaného segmentu,je Dodávateľ oprávnený odmietnuť uzatvoriť s Od-
berateľom zmluvu o združenej dodávke elektriny/plynu za cenu regulovanú úradom (ďalej len „zmluva“) alebo ak už 
bola zmluva uzatvorená, uplatniť si u Odberateľa finančný rozdiel medzi regulovanou cenou za združenú dodávku 
elektriny/plynu a tarifou určenou pre odberateľov mimo kategórie zraniteľných odberateľov odo dňa, odkedy Odbera-
teľ prestal spĺňať podmienky pre zaradenie do regulovaného segmentu. Dodávateľ má právo na náhradu škody, kto-
rá mu tým vznikne.

ODBERATEĽ:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis a pečiatka*: 

Dátum podpisu Odberateľa: /         /

P2 2/2
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DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
Tel.: 0850 123 555 | IČO: 51 865 467 | DIČ: 2120814575 | IČ DPH: SK2120814575
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | SWIFT-BIC: SUBASKBX

PRÍLOHA č. 3G. - Čestné vyhlásenie: domové kotolne (plyn)
k Žiadosti zraniteľného odberateľa mimo domácnosti o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny/plynu
za cenu regulovanú úradom (ďalej len „Žiadosť“)
Toto Čestné vyhlásenie je povinnou prílohou k Žiadosti skupiny koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome, odoberajúci plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti (ďalej aj „Odberateľ“). Odberateľ musí byť 
zákonne zastúpený fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a 
teplou úžitkovou vodou1).

ODBERATEĽ
Obchodné meno/Názov*:

IČO*: | DIČ: | IČ DPH:

Zapísaný v (OR, ŽR, iný): | Zastúpený:

Kontaktná osoba: | Funkcia:

Telefón: | Mobil*:

E-mail: | SK NACE:

ADRESA SÍDLA/MIESTA PODNIKANIA*
Ulica: | Súpisné číslo: | Orientačné č.:  

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

ÚDAJE O BYTOVOM DOME*
Ulica: | Orientačné č.:  

Čísla vchodov bytového domu:

Číslo listu vlastníctva, na ktorom je bytový dom zapísaný v registri nehnuteľností:

| Súpisné číslo:

| PSČ: | Časť obce:Obec:

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE BYTOVÉHO DOMU*

2. ADRESA ODBERNÉHO MIESTA*
Ulica: | Súpisné číslo: | Orientačné č.:  

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

1. POD KÓD ODBERNÉHO MIESTA* S K S P P D I S

*  povinný údaj
1) § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
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Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol na tomto tlačive, sú správne, úplné a pravdivé. V prípade vzniku škody spoločnosti 
Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) z dôvodu uvedených nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov Odberateľom, sa Odberateľ zaväzuje 
uhradiť SSE takto vzniknutú škodu v celom rozsahu. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že bol v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov uvedených v tomto 
dokumente, ktoré sú zároveň uvedené aj na www.sse.sk v časti Ochrana osobných údajov.

TÝMTO ČESTNÝM VYHLÁSENÍM ODBERATEĽ VYHLASUJE, ŽE:

� bytový dom bližšie špecifikovaný v tomto čestnom vyhlásení spĺňa definíciu bytového domu v zmysle § 2 ods. 2 zá-
kona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

� ku dňu podania žiadosti o zaradenie do regulovaného segmentu vykonáva správu vyššie uvedeného bytového do-
mu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ako aj 
správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,

� v nebytových priestoroch a v spoločných častiach a spoločných zariadeniach vyššie uvedeného bytového domu, 
ktoré sú pripojené k distribučnej sústave cez vyššie uvedené odberné miesto bytového domu, nie sú umiestne-
né alebo prevádzkované zariadenia osôb, ktoré nie sú odberateľmi plynu v domácnosti podľa Zákona o energetike 
a nebytové priestory a spoločné časti a spoločné zariadenia vyššie uvedeného bytového domu užívajú výlučne do-
mácnosti a nie sú, a to ani čiastočne, využívané na podnikateľské účely alebo na inú činnosť, ktorá nesúvi-
sí s vlastnou spotrebou v domácnosti, ako napr. činnosti slobodných povolaní (činnosti daňový poradca, audítor, 
súkromný lekár, notár, exekútor, stavebný inžinier, architekt, geodet, reštaurátor, advokát a pod.).

UPOZORNENIA 

Toto Čestné vyhlásenie je povinnou prílohou k Žiadosti. 

Akúkoľvek zmenu údajov/skutočností uvedených v Žiadosti alebo v jej prílohách (vrátane tohto čestného vyhlásenia) je 
Odberateľ povinný bezodkladne oznámiť Dodávateľovi. Ak z oznámenej zmeny údajov/skutočností vyplýva, že Odbe-
rateľ nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky pre zaradenie Odberateľa do regulovaného segmentu, Dodávateľ začne 
fakturovať za združenú dodávku elektriny do odberného miesta tarify určené pre odberateľov mimo kategórie zraniteľ-
ných odberateľov, a to odo dňa, odkedy Odberateľ prestal spĺňať podmienky pre zaradenie do regulovaného segmentu.

Dodávateľ má právo od Odberateľa požadovať preukázanie údajov/skutočností uvedených v Žiadosti a jej prílohách 
alebo overiť ich pravdivosť, správnosť a úplnosť kedykoľvek po podaní Žiadosti a v prípade, že zistí, že uvedené údaje/ 
skutočnosti nie sú pravdivé, správne alebo úplné, čoho následkom je, že Odberateľ nespĺňa alebo prestal spĺňať pod-
mienky na zaradenie Odberateľa do regulovaného segmentu, je Dodávateľ oprávnený odmietnuť uzatvoriť s Odberate-
ľom zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom (ďalej len „zmluva“) alebo ak už bola zmluva uza-
tvorená, uplatniť si u Odberateľa finančný rozdiel medzi regulovanou cenou za združenú dodávku elektriny a tarifou 
určenou pre odberateľov mimo kategórie zraniteľných odberateľov odo dňa, odkedy Odberateľ prestal spĺňať podmien-
ky pre zaradenie do regulovaného segmentu. Dodávateľ má právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikne.

ODBERATEĽ:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis a pečiatka*: 

Dátum podpisu Odberateľa: /         /
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Elektrina

DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
Tel.: 0850 123 555 | IČO: 51 865 467 | DIČ: 2120814575 | IČ DPH: SK2120814575
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | SWIFT-BIC: SUBASKBX

PRÍLOHA č. 3H. - Čestné vyhlásenie: domové kotolne (elektrina) 
k Žiadosti zraniteľného odberateľa mimo domácnosti o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny/plynu 
za cenu regulovanú úradom (ďalej len „Žiadosť)
Toto Čestné vyhlásenie je povinnou prílohou k Žiadosti skupiny koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome, odoberajúci elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti (ďalej aj „Odberateľ“). Odberateľ musí byť 
zákonne zastúpený fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom 
a teplou úžitkovou vodou1).

ODBERATEĽ
Obchodné meno/Názov*:

IČO*: | DIČ: | IČ DPH:

Zapísaný v (OR, ŽR, iný): | Zastúpený:

Kontaktná osoba: | Funkcia:

Telefón: | Mobil*:

E-mail: | SK NACE:

ADRESA SÍDLA/MIESTA PODNIKANIA*
Ulica: | Súpisné číslo: | Orientačné č.:  

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

ÚDAJE O BYTOVOM DOME*
Ulica: | Orientačné č.:  

Čísla vchodov bytového domu:

Číslo listu vlastníctva, na ktorom je bytový dom zapísaný v registri nehnuteľností:

| Súpisné číslo:

| PSČ: | Časť obce:Obec:

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE BYTOVÉHO DOMU*

2. ADRESA ODBERNÉHO MIESTA*
Ulica: | Súpisné číslo: | Orientačné č.:  

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

1. EIC KÓD ODBERNÉHO MIESTA*

*  povinný údaj
1) § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
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ODBERATEĽ:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis a pečiatka*: 

Dátum podpisu Odberateľa: /         /

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol na tomto tlačive, sú správne, úplné a pravdivé. V prípade vzniku škody spoločnosti 
Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) z dôvodu uvedených nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov Odberateľom, sa Odberateľ zaväzuje 
uhradiť SSE takto vzniknutú škodu v celom rozsahu. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že bol v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov uvedených v tomto 
dokumente, ktoré sú zároveň uvedené aj na www.sse.sk v časti Ochrana osobných údajov.

TÝMTO ČESTNÝM VYHLÁSENÍM ODBERATEĽ VYHLASUJE, ŽE:

� bytový dom bližšie špecifikovaný v tomto čestnom vyhlásení spĺňa definíciu bytového domu v zmysle § 2 ods. 2 zá-
kona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

� ku dňu podania žiadosti o zaradenie do regulovaného segmentu vykonáva správu vyššie uvedeného bytového do-
mu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ako aj 
správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,

� v nebytových priestoroch a v spoločných častiach a spoločných zariadeniach vyššie uvedeného bytového domu, 
ktoré sú pripojené k distribučnej sústave cez vyššie uvedené odberné miesto bytového domu, nie sú umiestnené 
alebo prevádzkované zariadenia osôb, ktoré nie sú odberateľmi elektriny v domácnosti podľa Zákona o energetike 
a nebytové priestory a spoločné časti a spoločné zariadenia vyššie uvedeného bytového domu užívajú výlučne do-
mácnosti a nie sú, a to ani čiastočne, využívané na podnikateľské účely alebo na inú činnosť, ktorá nesúvi-
sí s vlastnou spotrebou v domácnosti, ako napr. činnosti slobodných povolaní (činnosti daňový poradca, audítor, 
súkromný lekár, notár, exekútor, stavebný inžinier, architekt, geodet, reštaurátor, advokát a pod.).

UPOZORNENIA 

Toto Čestné vyhlásenie je povinnou prílohou k Žiadosti. 

Akúkoľvek zmenu údajov/skutočností uvedených v Žiadosti alebo v jej prílohách (vrátane tohto čestného vyhlásenia) je 
Odberateľ povinný bezodkladne oznámiť Dodávateľovi. Ak z oznámenej zmeny údajov/skutočností vyplýva, že Odbe-
rateľ nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky pre zaradenie Odberateľa do regulovaného segmentu, Dodávateľ začne 
fakturovať za združenú dodávku elektriny do odberného miesta tarify určené pre odberateľov mimo kategórie zraniteľ-
ných odberateľov, a to odo dňa, odkedy Odberateľ prestal spĺňať podmienky pre zaradenie do regulovaného segmentu.

Dodávateľ má právo od Odberateľa požadovať preukázanie údajov/skutočností uvedených v Žiadosti a jej prílohách 
alebo overiť ich pravdivosť, správnosť a úplnosť kedykoľvek po podaní Žiadosti a v prípade, že zistí, že uvedené údaje/ 
skutočnosti nie sú pravdivé, správne alebo úplné, čoho následkom je, že Odberateľ nespĺňa alebo prestal spĺňať pod-
mienky na zaradenie Odberateľa do regulovaného segmentu, je Dodávateľ oprávnený odmietnuť uzatvoriť s Odbera-
teľom zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom (ďalej len „zmluva“) alebo ak už bola zmluva 
uzatvorená, uplatniť si u Odberateľa finančný rozdiel medzi regulovanou cenou za združenú dodávku elektriny a tari-
fou určenou pre odberateľov mimo kategórie zraniteľných odberateľov odo dňa, odkedy Odberateľ prestal spĺňať pod-
mienky pre zaradenie do regulovaného segmentu. Dodávateľ má právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikne.
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