
OZNÁMENIE ÚDAJOV O ZRANITEĽNOM ODBERATEĽOVI ELEKTRINY 
V DOMÁCNOSTI V ZMYSLE ZÁKONA 251/2012 Z.z. O ENERGETIKE 

A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV 

Typ Zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti: 
  Odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie sú závislé na odbere elektriny 
   Odberateľ elektriny v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý (v zmysle §2, zákona č. 447/2008 Z.z. 
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z.z.) a elektrinu využíva na vykurovanie

*ZRANITEĽNÝ ODBERATEĽ ELEKTRINY V DOMÁCNOSTI (ďalej ZOE)
*ZOE: meno a priezvisko, titul:
Dátum narodenia:

TRVALÝ POBYT ZOE:
Obec: Ulica:
Popisné číslo: Lokalita: PSČ:
Tel. kontakt: Fax: E-mail:

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE: 
Číslo odberného miesta – u jestvujúceho odberu – je uvedené na faktúre, v zmluve:
EIC kód odberného miesta:
Obec: Ulica:
Popisné číslo: Lokalita: PSČ:
Poznámka:

* Odberateľ svojím podpisom:
a)   potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v Oznámení údajov o zraniteľnom odberateľovi elektriny v domácnosti a príloh, 

ktoré sú priložené k uvedenému Oznámeniu údajov o zraniteľnom odberateľovi elektriny v domácnosti,  
b)   súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch spoločnosti Stredoslovenská distribučná, 

a. s. (ďalej len „SSD, a. s.“) ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy a to v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej činnosti SSD, a. s.,
c)   súhlasí so spracovaním fotokópie / skenu predloženého úradného dokladu, ktorý obsahuje osobné údaje,
d)   súhlasí s uchovaním fotokópie / skenu úradného dokladu na dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení na dobu nevyhnutnú 

v zmysle platnej legislatívy. 

Miesto podpisu Dátum Podpis odberateľa

Vypíšte čitateľne paličkovým písmom 

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



Povinné prílohy Oznámenia údajov o zraniteľnom odberateľovi elektriny v domácnosti:

1.   Odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie sú závislé na odbere elektriny je povinný predložiť 
potvrdenie od ošetrujúceho lekára - špecialistu, ktorý preukazuje, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu 
elektriny. V zmysle § 38 ods. 6 Vyhlášky č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného 
trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom je zraniteľný odberateľ elektriny 
v domácnosti povinný každý rok do 31. marca preukázať, že pretrvávajú podmienky na základe ktorých 
bol zaradený do evidencie zraniteľných odberateľov. 

2.   Odberateľ elektriny v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a elektrinu využíva na vykurovanie, je 
povinný predložiť otársky overenú kópiu preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je vystavený 
v súlade s §16 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z.z. V zmysle § 38 ods. 6 
Vyhlášky č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre 
fungovanie vnútorného trhu s plynom je zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti povinný každý rok do 
31. marca preukázať, že pretrvávajú podmienky na základe ktorých bol zaradený do evidencie zraniteľných 
odberateľov. 

3.   Preukázanie trvalého pobytu ZOE: 

  y kópia občianskeho preukazu zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti,
  y potvrdenie z obecného úradu o trvalom pobyte maloletého dieťaťa.

Kontaktné údaje pre komunikáciu Zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti so spoločnosťou Stredoslovenská 
distribučná, a. s.:

Meno / názov firmy: Stredoslovenská distribučná, a. s., 
Kontaktné centrum 

Ulica: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

Tel. kontakt: 0850 166 007 – informačná linka SSD, a. s. 
(v pracovných dňoch 8:00 – 15:00 hod.) Mail: prevadzkovatel@ssd.sk

Toto tlačivo je dostupné na stánke: www.ssd.sk
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