
SÚHLAS 
VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI  
PRE STREDOSLOVENSKÚ ENERGETIKU, a. s.
k uzatvoreniu Zmluvy o združenej dodávke elektriny

Bez priloženého platného výpisu z Katastra nehnuteľností je súhlas neplatný!

VLASTNÍK DOTKNUTEJ NEHNUTEĽNOSTI:

Meno a priezvisko/Názov spoločnosti: Titul:

Ulica:

Súpisné číslo: Orientačné č.: Číslo bytu: 

PSČ: Obec:

Meno oprávnenej osoby dávajúcej súhlas: Dátum narodenia/IČO:

Identifikácia dotknutej nehnuteľnosti, v ktorej má byť odberné elektrické zariadenie žiadateľa a elektrická prípojka používaná na odber 
elektrickej energie (garáž, kancelárske priestory, obchod, výrobná hala …):

Katastrálne územie:

Pozemok (uvedenie čísla pozemku podľa katastra nehnuteľností):

Stavba (uvedenie súpisného čísla a druhu stavby podľa zápisu na liste vlastníctva):

Vlastníctvo trafostanice je evidované na liste vlastníctva č.:

ŽIADATEĽ O UZATVORENIE ZMLUVY O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY V DOTKNUTEJ NEHNUTEĽNOSTI:

Meno a priezvisko/Názov spoločnosti: Titul:

Ulica:

Súpisné číslo: Orientačné č.: Číslo bytu: 

PSČ: Obec:

Meno oprávnenej osoby dávajúcej súhlas: Dátum narodenia/IČO:

VLASTNÍK DOTKNUTEJ NEHNUTEĽNOSTI SÚHLASÍ
a) s pripojením odberného elektrického zariadenia v dotknutej nehnuteľnosti k distribučnej sústave príslušného prevádzkovateľa  

distribučnej sústavy, resp. prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len „PDS“) s uzatvorením Zmluvy o združenej dodávke elektriny,  
na základe ktorej sa bude uskutočňovať dodávka elektriny,

b) súhlasí a berie na vedomie, že podľa § 39 ods. 12 zákona č. 251/2012 Z.z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je okrem  
iného povinný umožniť príslušnej PDS montáž určeného meradlax a nevyhnutný prístup k určenému meradlu a v nevyhnutnom rozsahu 
prístup k odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré má vo vlastníctve alebo v správe,

c) súhlasí a berie na vedomie oprávnenie príslušnej PDS ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy na vstup do dotknutej nehnuteľnosti  
v rozsahu a spôsobom podľa § 11 zákona č. 251/2012 Z.z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum: Podpis vlastníka dotknutej nehnuteľnosti:

Vlastník dotknutej nehnuteľnosti súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase v informačných systémoch 
Stredoslovenskej energetiky, a. s. (ďalej len SSE, a. s.), (vrátane spoločností v skupine SSE, a. s., ktorými sa rozumejú spoločnosti ovládané SSE, a. s. podľa § 66 a zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), a to v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej činnosti SSE, a. s.

V PRÍPADE, ŽE PODPIS VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI NEBOL OVERENÝ PRACOVNÍKOM SSE, a. s.,  
POŽADUJE SA ÚRADNÉ OVERENIE PODPISU (NOTÁR, MATRIKA).

Elektrina


