
SPLNOMOCNENIE
PRE ÚKONY SPOJENÉ S PROCESOM ZMENY DODÁVATEĽA ELEKTRINY
Splnomocniteľ (Odberateľ):

Meno a priezvisko / Obchodné meno:

Trvalý pobyt / Sídlo:

Dátum narodenia / IČO:

V zastúpení:

Zapísaný v (Obchodný register, príp. Živnostenský register):

Súčasný (aktuálny) dodávateľ elektriny:

Zmluva s dodávateľom elektriny je podpísaná na:  dobu neurčitú  dobu určitú, na obdobie rokov

účinná odo dňa

dĺžka výpovednej lehoty

Tieto údaje nájdete na zmluve, ktorú ste podpísali so súčasným dodávateľom elektriny.
Splnomocnenec (Dodávateľ):

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.

Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

IČO: 36 403 008

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. Sa vl. č. 10328/L

EIC - kód: 24XSSE---------F

Dole podpísaný splnomocniteľ týmto splnomocňujem splnomocnenca na:
• zastupovanie v plnom rozsahu vo všetkých veciach týkajúcich sa procesu zmeny dodávateľa elektriny špecifikovaného v prevádzkovom 

poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a vykonávanie všetkých potrebných úkonov s tým súvisiacich a zároveň splno-
mocňujem splnomocnenca na všetky úkony potrebné na ukončenie všetkých mojich zmlúv o dodávke elektriny,

• podanie akejkoľvek ústnej alebo písomnej žiadosti doterajšiemu dodávateľovi elektriny splnomocniteľa o sprístupnenie 
akýchkoľvek údajov a dokumentácie týkajúcej sa akejkoľvek splnomocniteľovej zmluvy o dodávke elektriny vrátane podania 
žiadosti o vystavenie duplikátu faktúry alebo žiadosti o vystavenie vyúčtovacej faktúry. Odberateľ prehlasuje, že všetky údaje, 
ktoré uviedol na tomto tlačive sú správne, úplné a pravdivé. V prípade vzniku škody SSE, a. s. z dôvodu uvedených nesprávnych, 
neúplných alebo nepravdivých údajov odberateľom, sa odberateľ zaväzuje uhradiť SSE, a. s. 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.

                  

V
yp

ln
í o

db
er

at
eľ

V
yp

ln
í o

db
er

at
eľ

Stredoslovenská energetika, a. s. 
Pri Rajčianke 8 591/4B, 010 47 Žilina 
www.sse.sk 
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ZA SPLNOMOCNITEĽA:

V dňa

Meno a priezvisko:

Podpis, odtlačok 
pečiatky

ZA SPLNOMOCNENCA:

V Žiline dňa

Meno a priezvisko:

Podpis, odtlačok 
pečiatky

Svojím podpisom splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

Súčasťou tohto splnomocnenia môže byť zoznam odberných miest, v ktorom sú uvedené 
všetky odberné miesta, ktorých sa proces zmeny dodávateľa elektriny týka.

Elektrina

EIC - kód: Adresa odberného miesta
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