
SÚHLAS 
VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI PRE SSE, a. s., 
k uzatvoreniu Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny
 Zmluvy o dodávke a distribúcii plynu

Elektrina

Bez priloženého platného výpisu z Katastra nehnuteľností je súhlas neplatný!!

VLASTNÍK DOTKNUTEJ NEHNUTEĽNOSTI

Titul, meno a priezvisko / Obchodný názov:

Adresa bydliska / Sídlo:

Oprávnená osoba konajúca v mene spoločnosti:

IČO / Dátum narodenia:

Meno oprávnenej osoby dať súhlas:

ŽIADATEĽ O UZATVORENIE ZMLUVY O DODÁVKE A DISTRIBÚCII ELEKTRINY A PLYNU V DOTKNUTEJ NEHNUTEĽNOSTI

Titul, meno a priezvisko / Obchodný názov:

Adresa bydliska:

Oprávnená osoba:

IČO / Dátum narodenia:

Meno oprávnenej osoby:

VLASTNÍK DOTKNUTEJ NEHNUTEĽNOSTI SÚHLASÍ
Vlastník dotknutej nehnuteľnosti súhlasí s uzatvorením Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny a Zmluvy o dodávke plynu, na základe ktorej 
bude spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., uskutočňovať dodávku elektriny a plynu do odberného miesta v tejto nehnuteľnosti.

Žiadateľ 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 žiadateľom, sa žiadateľ zaväzuje uhradiť SSE, a.s. takto vzniknutú škodu v celom rozsahu. 
Žiadateľ 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.

Vlastník dotknutej nehnuteľnosti 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 prípade, že podpis vlastníka nehnuteľnosti nebol overený pracovníkom SSE a. s., požaduje sa úradné overenie podpisu (notár, matrika).

Identifikácia dotknutej nehnuteľnosti, v ktorej má byť umiestnené odberné zariadenie žiadateľa a elektrická a plynová prípojka používaná 
na odber elektrickej energie a plynu: (garáž, kanc. priestory, obchod, výr. hala...)

EIC kód / POD kód odberného miesta:

Adresa odberného miesta:

Názov odberného miesta:

Vlastníctvo nehnuteľnosti je evidované na liste vlastníctva č.:

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

Plyn

Podpis žiadateľa o uzatvorenie Zmluvy

Dátum: Podpis vlastníka dotknutej nehnuteľnosti:
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