
ŽIADOSŤ O ZMENU ZMLUVNÉHO VZŤAHU NA ODBERNOM MIESTE 
Pri predložení nekompletných údajov nebude Vaša požiadavka zrealizovaná.

EIC odberného miesta:

1. ŽIADAM O NASLEDUJÚCU ZMENU (označte krížikom Vašu voľbu)

   Ukončenie zmluvy - výpoveď Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny (ďalej len Zmluva) s demontážou meradla na odbernom mieste 
špecifikovanom v bode 2. tejto žiadosti.

   Zmena odberateľa na odbernom mieste – prepis (t.j. ak súčasný odberateľ nemieni pokračovať v odbere elektriny a odberateľom 
sa k nasledujúcemu dňu po dni ukončenia zmluvy stáva nový odberateľ)1).

  Obnovenie zmluvy (t.j. ak bola zmluva ukončená a pôvodný, čiže ten istý odberateľ žiada o obnovenie dodávky elektriny)2).

  Zmena technických parametrov (t.j. zmena rezervovanej kapacity, zmena ističa, zmena distribučnej sadzby).

Adresa odberného miesta:

Adresa pre odoslanie faktúry ukončeného odberu:

Aktuálny stav elektromera v kWh4):

Zmena zmluvného vzťahu na odbernom mieste požadovaná k dňu:
(t.j. ukončenie zmluvy, zmena odberateľa, obnovenie zmluvy, zmena technických parametrov)

Stredoslovenská energetika, a. s. (ďalej len SSE, a. s.) si vyhradzuje právo vybaviť žiadosť do 30 dní odo dňa jej obdržania.

2. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE (označte krížikom Vašu voľbu)

3. UKONČENIE ZMLUVY (vypisuje súčasný odberateľ) 
(označte krížikom Vašu voľbu)

Číslo elektromera:

Vysoké pásmo VT: Nízke pásmo NT: 
(len pri dvojtarifnom elektromere)

PREHLÁSENIE SÚČASNÉHO ODBERATEĽA
Súčasný odberateľ berie na vedomie, že v prípade požiadavky na ukončenie Zmluvy s demontážou meracieho zariadenia (elektromera) sa Zmluva končí okamihom 
jeho demontáže na odbernom mieste.

Súčasný odberateľ berie na vedomie, že v prípade požiadavky na ukončenie zmluvy pri zmene odberateľa (t.j. pri prepise) bez súčasnej zmeny dodávateľa sa 
zmluva končí dňom predchádzajúcim dňu začatia odberu elektriny na odbernom mieste novým odberateľom t.j. dňom účinnosti Zmluvy uzavretej medzi SSE, a. s. 
a novým odberateľom. Bez uvedenia adresy na odoslanie faktúry a podpisu súčasného odberateľa na tomto tlačive SSE, a. s. nezrealizuje proces ukončenia Zmluvy 
s demontážou meradla/prepisom. Súčasný odberateľ prehlasuje, že všetky údaje, ktoré uviedol na tomto tlačive sú správne, úplné a pravdivé. V prípade vzniku 
škody SSE, a. s. z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov súčasným odberateľom sa súčasný odberateľ zaväzuje uhradiť SSE, a. s. 
takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.

Čís. odberného miesta (ČOM):

Ulica:

Ulica:

| Č. domu:  

| Č. domu:  

| PSČ: 

| PSČ: 

Obec:

Obec:

Identifikačné údaje - súčasný odberateľ: 

Obchodné meno:

IČO: | Telefón:

 /            /

  Napäťová hladina VVN/VN

   Ukončenie zmluvy 
s demontážou meradla

  Napäťová hladina NN3)

   Ukončenie zmluvy pri zmene 
odberateľa (t.j. prepise)

(nájdete vo faktúre alebo v Zmluve)

DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s.,  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
IČO: 36 403 008   |  DIČ:  2020106682   |  IČ DPH: SK2020106682   www.sse.sk

Meno Vašej kontaktnej osoby nájdete na faktúre.

Dátum: Podpis súčasného odberateľa:



4. ZMENA ODBERATEĽA NA ODBERNOM MIESTE – PREPIS (vypisuje nový odberateľ)

OBNOVENIE ZMLUVY NA ODBERNOM MIESTE (vypisuje pôvodný odberateľ) 
(označte krížikom Vašu voľbu)

Adresa sídla nového resp. pôvodného odberateľa:

Adresa na zasielanie korešpondencie:

Ulica:

Ulica:

| Č. domu:  

| Č. domu:  

| PSČ: 

| PSČ: 

Obec:

Obec:

Údaje o kontaktnej osobe nového resp. pôvodného odberateľa:

Titul, meno a priezvisko: | Funkcia:

Telefón: | Mobil: | E-mail:

Obchodné meno:

IČO: | IČ DPH: | DIČ:

Zapísaný v (OR, ŽR): | SK NACE:

   Zmena odberateľa na odbernom mieste – prepis    Obnovenie zmluvy na odbernom mieste

   Totožná s adresou sídla spoločnosti

Spôsob zasielania faktúr (vyberte iba jednu možnosť):

   Súhlasím so zasielaním  
elektronickej faktúry

Typ zabezpečenia:  
 štandard  
 (bez zabezpečenia)  

 extra
 (zabezpečenie heslom)

 premium  
 (zabezpečenie certifikátom)

Typ zasielania súboru:   pdf súbor   xml súbor  pdf a xml súbor

 E-mailová adresa pre zasielanie faktúr:

  Súhlasím so zasielaním faktúry poštou

Bankové spojenie odberateľa:              Číslo účtu:                                                                       /

IBAN: SWIFT-BIC:

Spôsob úhrady:

preddavkových platieb 

  Súhlas k inkasu5)   Prevodný príkaz

faktúr 

  Súhlas k inkasu5)   Prevodný príkaz

Periodicita úhrady preddavkových platieb:

 mesačne  štvrťročne  polročne  ročne SSE, a. s. si vyhradzuje právo prehod-
notiť požadovanú periodicitu a  výš-
ku preddavkovej platby pre odberné 
miesto – v  závislosti od vyplnených 
údajov, histórie predchádzajúcej spot-
reby na odbernom mieste a znenia 
Zmluvy týkajúcej sa odberu elektriny.

V prípade, ak nový odberateľ žiada zmenu technických parametrov, je potrebné vyplniť požadované technické údaje v bode 5. tejto žiadosti.

Predpokladaná ročná 
spotreba v kWh:
Požadovaná výška 
preddavkovej platby:

PREHLÁSENIE NOVÉHO/PÔVODNÉHO ODBERATEĽA
Odberateľ berie na vedomie, že požiadavka na Zmenu odberateľa na odbernom meste – prepise a požiadavka na Obnovenie zmluvy sa považuje zo strany  
SSE, a. s. za prijatú od okamihu uzavretia novej Zmluvy.

ODBERATEĽ K POŽIADAVKE PRILOŽÍ
1.  Kópiu listu vlastníctva nie staršieho ako 30 dní (postačuje aj z www.kataster-

portal.sk) alebo, ak odberateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa od-
berné miesto nachádza, prikladá súhlas vlastníka tejto nehnuteľnosti s uza-
tvorením Zmluvy medzi odberateľom a SSE, a. s. spolu s kópiou listu vlastníctva 
alebo inú listinu preukazujúcu takýto súhlas (nájomná zmluva a pod.).

2.  Kópiu výpisu z Obchodného registra SR, resp. živnostenského registra SR, 
resp. inej evidencie, v ktorej je odberateľ evidovaný, nie starší ako 1 mesiac, 

ak sa realizuje prepis na nový právny subjekt, s ktorým SSE, a. s. nemá ešte 
uzatvorenú Zmluvu.

3.  V prípade, že je odberné miesto oslobodené od spotrebnej dane, odberateľ 
je povinný predložiť SSE, a. s. doklad, ktorý toto oslobodenie potvrdzuje 
v zmysle predpisov takéto oslobodenie upravujúcich (zákona č. 609/2007 
Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v jeho aktuálnom 
znení).

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. 

Dátum: Podpis nového/pôvodného odberateľa:



5. ZMENA TECHNICKÝCH PARAMETROV
V prípade, že odberateľ požiada o Zmenu technických parametrov, ktorá je v rozpore s pravidlami príslušného prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy, SSE, a. s. si vyhradzuje právo zamietnuť túto požiadavku.

Údaje o kontaktnej osobe odberateľa:

Titul, meno a priezvisko: | Funkcia:

Telefón: | Mobil: | E-mail:

Zmena technických parametrov pre odberné miesta pripojené na napäťovú úroveň VN/VVN:

Zmena technických údajov pre odberné miesta pripojené na napäťovú úroveň NN:

Komentáre k jednotlivým bodom:

1) Zmenou odberateľa na odbernom mieste – prepis sa nerozumie zmena odberateľa so zmenou dodávateľa na odbernom mieste.

2) V prípade, že bolo odberné miesto odpojené viac ako 2 roky, odberateľ je povinný predložiť Zmluvu o pripojení zariadenia odberateľa do 
distribučnej sústavy a Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia.

3) Odberné miesta sa z pohľadu napäťovej úrovne delia na:

VVN – odberné miesta napojené na sieť veľmi vysokého napätia nad 52 kV.

VN – odberné miesta napojené na sieť vysokého napätia od 1kV do 52 kV.

NN – odberné miesta napojené na sieť nízkeho napätia do 1 kV.

4) Aktuálny stav elektromera sa uvádza len pre odberné miesta napojené na sieť nízkeho napätia, a to v prípade procesu Zmena odberateľa na 
odbernom mieste - prepise, ak sa pôvodný odberateľ a nový odberateľ dohodli na stavoch elektromera. V prípade, že v tomto tlačive nebude 
uvedený stav elektromera, SSE, a. s. bude postupovať v zmysle pravidiel príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre zistenie 
stavu elektromera.

5) Pri uvedenom spôsobe úhrady – Súhlas k inkasu je potrebné k žiadosti doložiť vypísané tlačivo Mandát pre inkaso SEPA.

6) V časti INÉ môže odberateľ uviesť ďalšie požiadavky, ktoré nemal možnosť zadať vo formulári (napr. požadovaný názov odberného miesta 
pri prepise).

ÚČTY STREDOSLOVENSKEJ ENERGETIKY, a. s., KDE MÔŽETE REALIZOVAŤ ÚHRADY PREDDAVKOVÝCH PLATIEB A VYÚČTUJÚCICH FAKTÚR:

VÚB Banka, a. s. 702432/0200 SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX

Československá obchodná banka, a. s. 202476883/7500 SK05 7500 0000 0002 0247 6883 CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia, a. s. 6618321014/1111 SK68 1111 0000 0066 1832 1014 UNCRSKBX

Tatra banka, a. s. 2621150449/1100 SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX

Slovenská sporiteľňa, a. s. 0423703090/0900 SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX

Dátum: Podpis  odberateľa:

Existujúca:

Existujúca:

Existujúca:

Požadovaná:

Požadovaná:

Požadovaná:

Zmena typu rezervovanej kapacity:

6. INÉ

Zmena rezervovanej kapacity (v kW):

Distribučná sadzba

Prúdová hodnota hlavného ističa (v A):

Pri požiadavke na zmenu ističa je odberateľ povinný predložiť Zmluvu o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy a Správu o odbornej prehliadke 
a odbornej skúške elektrického zariadenia.

Existujúca:  12 mesačná             3 mesačná             mesačná

Požadovaná:  12 mesačná             3 mesačná             mesačná
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