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Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Doplnená žiadosť o zahájenie procesu zmeny dodávateľa a vykonanie 
zmeny priradenia odberného miesta do bilančnej skupiny 

k rozhodujúcemu dňu__.__.____.
1. Odberateľ elektriny:
Meno a priezvisko / Obchodné meno: 
Trvalý pobyt / Sídlo: 
      Mesto: PSČ:
       Ulica: Číslo domu:
Rodné číslo / IČO:
v zastúpení:
Číslo telefónu: Mobil: E-mail:       
Kontaktná osoba:
BS číslo:
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu odd. vl. č.

2. Súčasný dodávateľ elektriny: 
Meno a priezvisko / Obchodné meno: 
Trvalý pobyt / Sídlo: 
      Mesto: PSČ:
       Ulica: Číslo domu:
 IČO:
v zastúpení:
Číslo telefónu: Mobil: E-mail:
Kontaktná osoba:
BS číslo:
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu odd. vl. č.

3. Nový dodávateľ elektriny:
Meno a priezvisko / Obchodné meno: 
Trvalý pobyt / Sídlo: 
      Mesto: PSČ:
       Ulica: Číslo domu:
IČO:
v zastúpení:
Číslo telefónu: Mobil: E-mail:
Kontaktná osoba:
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu odd. vl. č.
EIC:
BS číslo:

Nový dodávateľ *má / nemá so Stredoslovenskou energetikou – Distribúcia, a.s. uzatvorenú Rámcovú distribučnú

zmluvu číslo .....................................

4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:
Obchodné meno: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.
Trvalý pobyt / Sídlo:       Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
      Mesto: Žilina PSČ: 010 47
       Ulica:                     Pri Rajčianke                               Číslo domu: 2927/8
IČO: 36 442 151
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. Sa vl. č. 10 514/L
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5. Žiadosť

Dňom .........................  sa ukončí zmluvný vzťah na dodávku elektriny pre .............................................................   

(ďalej len „Odberateľ elektriny“) pre  odberné miesto špecifikované v časti 5. tejto žiadosti. 

S účinnosťou od ......................... sa novým dodávateľom elektriny na základe zmluvy ............................................

medzi Odberateľom elektriny a spoločnosťou ........................................................................................................... 

stáva spoločnosť ......................................................................................................  (ďalej len „Nový dodávateľ“). 

Zodpovednosť za odchýlku preberá ..........................................................................................................................

V zmysle § 14 nariadenia vlády SR č. 124/2005 Z. z. Vás žiadame o registráciu odberného miesta a jeho priradenie 
do bilančnej skupiny *Nového dodávateľa/ Odberateľa elektriny na časti vymedzeného územia Prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. a zahájenie procesu zmeny dodá-
vateľa.

6. Zmenové údaje
EIC kód odberného miesta: 
Číslo elektromera:
Číslo zmluvy:
Adresa odberného miesta: 
      Mesto: PSČ:
       Ulica: Číslo domu:
Návrh TDO :
Žiadosť o PRM:
Predpokladaná ročná spotreba:
Žiadosť o odpočet (áno / nie):
Distribučná zmluva sa uzatvára s Novým dodávateľom / odberateľom:

V ....................................   dňa ..................................    

* nehodiace sa prečiarknite

Prílohy:
   Splnomocnenie nového dodávateľa odberateľom na vykonanie zmeny
   Prehlásenie o zachovaní dôvernosti poskytnutých informácií
   Fotokópia dokladu o pridelení EIC kódu dodávateľovi
   Plán spotreby

.........................................................................................
Pečiatka a podpis




