Žiadosť

SK ENERGY

Žiadosť o zmenu distribučnej sadzby - domácnosti v bytových domoch
a pridelenie tarify za distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti pre odberné miesta spoločných častí a
spoločných zariadení bytového domu (v zmysle výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 2/2008 Z.z. v znení
neskorších predpisov a rozhodnutia číslo 0166/2011/E-PP)

1) Žiadateľ

………………………………………………………….….............................................................…
*Titul, meno a priezvisko/ obchodné meno

…..............................…….………………….…
*Dátum narodenia/IČO

.………………….…
*IČ DPH

. .………………….…
*Právna forma

………………………………………………………….….............................................................…
*Zapísaný v ŽR/OR (Obchodný register, oddiel, vložka číslo)

………………………………………………………….….............................................................…
*Osoby oprávnené k podpisu žiadosti, konať vo veciach žiadosti (titul, meno, priezvisko, funkcia)

2) Sídlo žiadateľa

….....................……………………………………………………………
Ulica

….....................……………………………………………………………
Obec

….....................……………………………………………………………
*Okres

………………………………..…
Číslo orientačné

………………………………..…
PSČ

………………………………..…
Časť obce

3) Adresa pre doručovanie písomností (vyplňte v prípade, že sa nezhoduje s údajmi v časti 2) Sídlo žiadateľa)

….....................……………………………………………………………
Ulica

….....................……………………………………………………………
Obec

….....................……………………………………………………………
*Okres

………………………………..…
Číslo orientačné

………………………………..…
PSČ

………………………………..…
Časť obce

Žiadateľ má s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny
do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu

….....................……………………………………………………………
Dodávateľ elektriny

….....................……………………………………………………………
Číslo zmluvy

………………………………..…
IČO

………………………………..…
Uzavretá dňa

Žiadateľ má s PDS uzatvorenú individuálnu zmluvu o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy
pre odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu

….....................……………………………………………………………
Číslo zmluvy

………………………………..…
Uzavretá dňa

Adresu bytového domu, ktorý žiadateľ spravuje, uvedie žiadateľ spolu so všetkými číslami vchodov s EIC kódmi
odberných miest jednotlivých vchodov bytového domu v Prílohe č.1 žiadosti.
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Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje:
a) správnosť a pravdivosť uvedených údajov
b) súhlas k spracovaniu svojich vyššie uvedených osobných údajov v informačných systémoch dodávateľa elektriny v rozsahu potrebnom
na výkon činností podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike, ako aj pre marketingové účely, a to na dobu do uzavretia
Zmluvy o dodávke elektriny, ako aj na celú dobu platnosti tejto Zmluvy. Udelený súhlas má žiadateľ právo kedykoľvek písomne
odvolať.

.…………………….…
Dátum

.....................…………………………….....…
Miesto

…..............................…...................…….………………….…
*Podpis žiadateľa
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Nevyhnutné prílohy k žiadosti:
Príloha č. 1 - Zoznam všetkých čísel vchodov s EIC kódom odberného miesta, číslo listu vlastníctva, na ktorom
je bytový dom zapísaný v katastri nehnuteľností a čísla elektromerov pre toto odberné miesto
vrátane stavu elektromera a požadovanej distribučnej sadzby
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie žiadateľa o používaní spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu
výlučne domácnosťami

* V prípade, že údaje v poliach
označených hviezdičkou nebudú
vyplnené, resp. žiadosť nebude
obsahovať nevyhnutné prílohy,
nebude táto žiadosť akceptovaná
našou spoločnosťou.

(1. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že:
1.1 v nebytových priestoroch a v spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu nachádzajúceho sa na adrese (uvedie sa adresa
bytového domu vrátane čísel vchodov bytového domu patriacich pod jedno odberné miesto), ktoré sú pripojené k distribučnej sústave
PDS cez odberné miesta (uvedú sa EIC kódy a čísla elektromerov odberných miest nebytových priestorov, spoločných častí a spoločných
zariadení bytového domu), nie sú umiestnené alebo prevádzkované zariadenia osôb, ktorí nie sú odberatelia elektriny v domácnosti podľa
zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
1.2 nebytové priestory a spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu užívajú výlučne domácnosti a nie sú, a to ani čiastočne,
prenechané na podnikateľské účely iným osobám.
2. Spoločné čestné vyhlásenie vlastníkov bytov alebo
odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú uzavretú
združenú zmluvu o dodávke elektriny pre odberné miesto
v príslušnom byte, ktoré musí obsahovať nesledujúce
údaje:
2.1 identifikačné údaje žiadateľa, ktorým je správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí
vykonávajú správu bytového domu ku dňu podpisu čestného vyhlásenia,
2.2 identifikačné údaje vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti v bytovom dome, a to - meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, - údaje o byte, a to adresa, číslo vchodu, poschodie, číslo bytu,
- označenie osoby, a to, či ide o vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti,
2.3 vyhlásenie vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti, že byt slúži výlučne na bývanie a spotreba elektriny v byte, ktorý
užíva, je výlučne pre vlastnú spotrebu vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti v súlade s § 2 písm. b) bod 23. zákona
č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čestné vyhlásenie žiadateľa musí obsahovať dátum vyhotovenia a podpis žiadateľa. Čestné vyhlásenie vlastníkov bytov alebo
odberateľov elektriny v domácnosti v bytovom dome musí obsahovať dátum vyhotovenia a podpis vlastníka bytu alebo odberateľa
elektriny v domácnosti.
Podpisy na čestných vyhláseniach nemusia byť úradne osvedčené. Vzorové tlačivá žiadosti s uvedenými požadovanými údajmi sú
uverejnené na webovom sídle PDS.

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie vlastníka bytu, že byt slúži výlučne na bývanie a spotreba elektriny v byte, ktorý
používa, je výlučne pre vlastnú spotrebu vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti
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