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Yento formulár sluzr výhradne pre odberateľov kategórie Podnikatelia a organizácie.

Stredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosťo zákazníkov
Pri Rajčianke8591/48
010 47 Žilina

Vážený zákazník,

uvedeny formular Vám poslúži, ak žiadate o

- Uzatvorenie novej zmluvy o združenej dodávke elektriny
- Zmenu dodávateľa elektriny (ak sa novým dodávateľom stáva Stredoslovenská energetika, a. 5.)

Pre plynulé a ry'thlejšie vyriešenie Vašej požiadavky dovoľte, aby sme Vás upozornili na nasledujúce informácie:

1. Dokladypotrebné pre uzatvorenie novej zmluvy:

_ kópia Zmluvy o pripojeni uzatvorenej s prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom územi (ďalej len „PDS")
pre konkrétne odberne' miesto,

a kópia Vyjadrenia od prislušnéno PDS,
? potvrdenie PDS o prijatí Čestného prehlásenia žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberneno elektrického zariadenia
do distribučnej sústavy,

v
_ v prípade poiopriameho merania potvrdenie o prijatí Cestne'ho prehlásenia žiadateľa [) pripravenosti na pripojenie odberneho
elektrického zariadenia do distribučnej sústavy a súhlasne stanovisko k atestom od meracitn transformátorov prúdu (MTP).

? vpripadenepriamehomeraniasúnlasnéstanowskokatestomodmeracicritransiormátorovprúdu(MTF)ajmeracíchtransformátorov
napätia (MTN),

* ak zakaznik nemá pridelené IČO, požadujeme doklad preukazujúti vznik a existentiu subjektu,
_ potvrdenie 0 pridelení identifikačného čísla pre DPH (podnikateľ - platca),
i registrátia, príp povolenie od (plného úradu pre účely fakturácie spotrebnej dane, (ak odberné miesto spĺňa oslobodenie

od spotrebnej dane.

Pit odbernýtli mlestath pripajených na VN napäťovú hladinujepotrebné okrem vyššie uvedených dokladov doložlt' aj:
» prehlásenie () vlastnlttve trarostanite (transformátora), ak nieje zapísaná v llste vlastníctva alebo ak vlastníkom nieje PDS na
vymedzenom uzemi,

- súhlas vlastnika k napojeniu na trafostanitu

2. Dokladypotrebné pre zmenu dodávateľa elektriny:
2 >< Splnomocnenie pre úkony spojené s protesom zmeny dodavateľa elektriny

Dôležité:

Podpis odberateľaje nevyhnutný pre zrealizovanie Vašej požiadavky. Ak bude chýbať. nieje mažné požiadavku zrealizovať.

Odberateľ serjím podpisom potvrdzuje svoj vzt'an k nehnuteľnosti 3 po vy'zve Dodávatel'a rio i/ie predlo

Odberateľ svujím podpisom potvrdmje. že je odberné miesto po technickej stránke pripravené v súlade s Vyjadrenlm PDS,
v opačnom prípade mu bude vyúčtovaný poplatok za zbytočný výjazd

Nové pripojenie nie je možne zabezpečit'vskoršom termine, ako uvádza PDS v Zmluve o pripajeni'.

Formulár nadobudneštatút zmluvy až dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

POZI'l.' Pokiaľ sa jedná o odbernémiesto na území iného distribútora. je potrebne kontaktovatSSE, a. s

Doplňujúce informácie vám ochotne poskytneme na zákazníckej linke pre podnikateľov a organizácie 0850 123 555.

___._STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA

MWEE/NZ ot umd Energíapre va'šbiznis




