
ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA
k Žiadosti na zmenu distribučnej sadzby pre odberné miesto spoločných častí 

a spoločných zariadení bytového domu (ďalej len „OM BD“) 

ŽIADATEĽ (správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov)*
Názov spoločnosti:
IČO: DIČ: IČ DPH:

SÍDLO ŽIADATEĽA*
Ulica: Číslo domu (orientačné/súpisné):
Obec: Časť obce: PSČ:

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA   Totožná so sídlom spoločnosti

Adresát: Ulica: Číslo domu (orientačné/súpisné):
Obec: Časť obce: PSČ:

KONTAKTNÉ ÚDAJE*
Telefón: Mobil: E-mail:

ÚDAJE O BYTOVOM DOME*
Adresa bytového domu
Ulica: Číslo bytového domu (orientačné/súpisné):
Obec: Časť obce: PSČ:
Čísla vchodov bytového domu:

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

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE BYTOVÉHO DOMU*
EIC odberu: 

Číslo elektromera:

*Povinné údaje, bez ktorých nebude žiadosť akceptovaná a bude vrátená žiadateľovi na doplnenie.

TÝMTO ČESTNÝM VYHLÁSENÍM VYŠŠIE UVEDENÝ ŽIADATEĽ VYHLASUJE, ŽE:
(1) v nebytových priestoroch a v spoločných častiach a spoločných zariadeniach vyššie uvedeného bytového domu, ktoré 
sú pripojené k distribučnej sústave (DS) PDS cez vyššie uvedené OM BD, nie sú umiestnené alebo prevádzkované zaria-
denia osôb, ktorí nie sú odberatelia elektriny v domácnosti podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
(2) nebytové priestory a spoločné časti a spoločné zariadenia vyššie uvedeného bytového domu užívajú výlučne domác-
nosti a nie sú, a to ani čiastočne, prenechané na podnikateľské účely iným osobám,
(3) ku dňu podania žiadosti na zmenu distribučnej sadzby pre OM BD vykonáva správu vyššie uvedeného bytového do-
mu podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto Čestné vyhlásenie žiadateľa je povinnou prílohou k Žiadosti na zmenu distribučnej sadzby pre odberné 
miesto spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (ďalej len „OM BD“), podaním ktorej Žiadateľ, 
ktorým je správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov žiada spoločnosť 
Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „SSD“) o zmenu pridelenia distribučnej sadzby za podmienok 
stanovených v platnom ROZHODNUTÍ, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) schválil tarify za 
prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia a za podmienok stanovených 
v platnom ROZHODNUTÍ, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) schválil prevádzkový poriadok 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) spoločnosti SSD. 

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
tel.: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk



UPOZORNENIA 
Toto Čestné vyhlásenie žiadateľa je povinnou prílohou k Žiadosti na zmenu distribučnej sadzby pre odberné miesto 
spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (ďalej len „OM BD“). 
PDS má právo overiť pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti a v prípade zistených rozdielov v skutkovom 
stave a údajov uvedených v žiadosti žiadosť zamietne, o čom bezodkladne informuje predkladateľa žiadosti. Podpis 
na čestnom vyhlásení nemusí byť úradne osvedčený. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA* 
Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje: 
a) pravdivosť a správnosť údajov uvedených v Žiadosti a všetkých dokladov a príloh, ktoré sú k žiadosti priložené, 
b)  súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SSD, ako pre-

vádzkovateľa distribučnej sústavy a to v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej činnosti SSD. 

 
 

  ................................................... 
V:   Dátum:   Podpis žiadateľa 

 
Postup pridelenia distribučnej sadzby odberateľa elektriny v domácnosti pre OM BD: 
Ak má žiadateľ s PDS uzatvorenú individuálnu zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcií elektriny (SDZ) pre 
OM BD, žiadateľ písomne požiada PDS o zmenu pridelenia distribučnej sadzby a k žiadosti predloží čestné vyhlásenie 
žiadateľa. 
Ak má žiadateľ uzatvorenú s dodávateľom elektriny zmluvu o združenej dodávke elektriny do OM BD, žiadateľ písom-
ne požiada o zmenu pridelenia distribučnej sadzby PDS prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny a k žiadosti priloží 
čestné vyhlásenie žiadateľa. Dodávateľ elektriny následne predloží žiadosť žiadateľa spolu s čestným vyhlásením žiada-
teľa PDS. Uvedené platí aj vtedy, ak dodávateľ elektriny, ktorý má uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu (RDZ) s PDS, 
žiada PDS podľa RDZ o priradenie distribučnej sadzby pre užívateľov distribučnej sústavy (DS) v domácnosti do OM BD. 
PDS bezodkladne priradí odberným miestam spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu na základe žia-
dosti žiadateľa distribučné sadzby prislúchajúce odberateľom elektriny v domácnosti, na základe 
a)  predloženia správne a úplne vyplnenej žiadosti žiadateľa spolu s čestným vyhlásením žiadateľa, 
b)  potvrdenia správnosti čísel elektromerov a EIC kódov odberných miest uvedených v žiadosti, 
c)  určenia spotreby elektriny v príslušných odberných miestach spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. 
Priradenie sadzby odberateľa elektriny v domácnosti pre OM bytového domu je účinné od prvého dňa kalendárneho me-
siaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom PDS pridelil žiadateľovi distribučnú sadzbu pre domácnosť. 
PDS má právo overiť pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti a v prípade zistených rozdielov v skutkovom sta-
ve a údajov uvedených v žiadosti žiadosť zamietne, o čom bezodkladne informuje predkladateľa žiadosti. 
Distribučnú sadzbu odberateľa elektriny v domácnosti pre OM bytového domu nie je možné priznať spätne. 
Po priradení distribučnej sadzby odberateľa elektriny v domácnosti pre OM bytového domu sa bezodkladne uzatvá-
ra nová zmluva o združenej dodávke elektriny, prípadne individuálna zmluva o distribúcii elektriny a prístupe do dis-
tribučnej sústavy do príslušného odberného miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu alebo 
sa uzatvorí dodatok k existujúcej zmluve. 

Zmena a opatrenia pri zmene podmienok priznania distribučnej sadzby odberateľa elektriny v domácnosti 
pre OM BD 
Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v žiadosti a v jej prílohách žiadateľ bezodkladne oznámi PDS alebo svojmu dodá-
vateľovi elektriny, ktorý následne bezodkladne informuje o tejto skutočnosti PDS. Ak táto zmena znamená, že spoločné 
časti a spoločné zariadenia bytového domu nie sú spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spo-
ločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, PDS určí spotrebu elektriny v príslušných od-
berných miestach spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu po doručení oznámenia od žiadateľa a od 
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prestal žiadateľ uvedené podmienky spĺňať, za-
čne PDS fakturovať v príslušných odberných miestach sadzbu pre užívateľov distribučnej sústavy mimo domácností. 
PDS má právo kedykoľvek, aj po priradení distribučnej sadzby pre domácnosť, vykonať kontrolu odberných miest a od-
berných zariadení spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu za účelom preukázania skutočností uve-
dených žiadateľom v žiadosti a jej prílohe, ktoré predložil PDS. Ak PDS pri kontrole zistí, že užívanie spoločných častí 
a spoločných zariadení bytového domu nie je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoloč-
ných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, po odpočte spotreby elektriny v príslušných od-
berných miestach spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, vykonaného v rámci kontrolného zisťovania, 
PDS bezodkladne priradí žiadateľovi pôvodnú sadzbu pre užívateľov DS mimo domácností a začne fakturovať žiadate-
ľovi v príslušných odberných miestach sadzbu pre užívateľov DS mimo domácnosti. 
Ak PDS zistí a preukáže, že podmienky pre pridelenie sadzby odberateľa elektriny v domácnosti pre OM bytového do-
mu pre domácnosť neboli splnené už v čase priradenia takejto sadzby, priradí príslušnému odbernému miestu pôvodnú 
sadzbu a žiadateľ uhradí vzniknutý rozdiel v platbách za distribúciu elektriny. V tomto prípade PDS postupuje ako pri ne-
oprávnenom odbere elektriny. 
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