
Súhlas vlastníka nehnuteľnosti pre SSE, a.s. k uzatvoreniu  
Zmluvy o dodávke a  distribúcii elektriny  

 
 

Bez priloženého platného výpisu z Katastra nehnuteľností je súhlas neplatný! 
 

Vlastník dotknutej nehnuteľnosti (titul, meno, priezvisko, bydlisko, u právnickej osoby názov, sídlo, uvedenie 
oprávnenej osoby konajúcej v jej mene) :  
...................................................................................................................................................................................... 
 
IČO / rodné číslo + meno oprávnenej osoby dať súhlas : ........................................................................................... 

     ........................................................................................................................................................................................ 
 
Identifikácia dotknutej nehnuteľnosti, v ktorej má byť odberné elektrické zariadenie žiadateľa a elektrická prípojka 
používaná na odber elektrickej energie: (garáž, kanc. priestory, obchod, výr. hala...) .................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Katastrálne územie : .................................................................................................................................................... 
 
Pozemok (uvedenie čísla pozemku podľa katastra nehnuteľností) : ........................................................................... 
 
Stavba (uvedenie súpisného čísla a druhu stavby podľa zápisu na liste vlastníctva) :   
......................................................................................................................................................................................  
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti je evidované na liste vlastníctva č. : .................................................................................  
 
Žiadateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny v dotknutej nehnuteľnosti (titul, meno, priezvisko,  
 
bydlisko) ...................................................................................................................................................................... 
 
IČO / rodné číslo + meno oprávnenej osoby : .............................................................................................................. 
 
 
Vlastník dotknutej nehnuteľnosti súhlasí  
a) s pripojením odberného elektrického zariadenia v dotknutej nehnuteľnosti k distribučnej sústave spoločnosti 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.  Pri Rajčianke 2927/8,  010 47  Žilina, IČO 36 442 151(ďalej len „SSE-D, 
a.s.“) a uzatvorením Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny, na základe ktorej sa bude uskutočňovať dodávka 
elektriny. 

b) súhlasí a berie na vedomie, že podľa §29 a  § 30 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike je povinný umožniť SSE-D, 
a.s. montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup  k odbernému elektrickému zariadeniu, 

c) súhlasí a berie na vedomie oprávnenie SSE-D, a.s. ako prevádzkovateľa  distribučnej sústavy na vstup do dotknutej 
nehnuteľnosti v rozsahu a spôsobom podľa § 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike 

 
 
 

 
 
 

 
 Dátum : .............................................     Podpis vlastníka dotknutej nehnuteľnosti : ................................................ 
 

 
Vlastník dotknutej nehnuteľnosti súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v informačných 
systémoch SSE, a.s. (vrátane spoločností v skupine SSE, a.s., ktorými sa rozumejú spoločnosti ovládané SSE, a.s. 
podľa § 66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), a to v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej činnosti 
SSE, a.s.   
 

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

 


