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Splnomocnenie 
Splnomocnenie pre úkony spojené s Procesom zmeny dodávateľa elektriny 

 

 

1) Splnomocniteľ 

 

Meno a priezvisko/Obchodné meno 

 

Trvalý pobyt/Sídlo 

 

Dátum narodenia/IČO          

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu         , odd.  , vl. č.  

        

Kontaktná osoba Telefón  E-mail   
 
(ďalej len „Splnomocniteľ“) 

 

 

2) Splnomocnenec 

 
Meno a priezvisko/Obchodné meno 

 

Trvalý pobyt/Sídlo 

     

Dátum narodenia/IČO  V zastúpení   

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu   , odd.  , vl. č.  

       

EIC       

(ďalej len „Splnomocnenec“) 

 

 
 
3) Splnomocnenie 
 
Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie vo všetkých veciach týkajúcich sa Procesu zmeny dodávateľa elektriny 
špecifikovaného v Prevádzkovom poriadku spoločnosti SK Energy, s.r.o. a na vykonanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich so zmenou 
dodávateľa elektriny. 
 
Toto splnomocnenie je platné pre jednorazový proces zmeny dodávateľa ku dňu                                za odberné miesta: 
 

 
EIC 
kód 

 

EIC 
kód 

 

EIC 
kód 

 

Adresa miesta 
spotreby 

 

Adresa miesta 
spotreby 

 

Adresa miesta 
spotreby 

 

 



SK ENERGY                     SK Energy  s.r.o.,  Bratislava, Púchovská 16, PSČ  831 06, www.sk-energy.sk 

 

SK Energy, s.r.o., Bratislava, Púchovská 16, 831 06, tel. + 421  221 201 139, e-mail: office@sk-energy.cz, www.sk-energy.cz  

IČ: 366 60 892, DIČ: SK2022228791, zapísaná v obchodnom registri u OS v Bratislave, oddiel Sro, vložka 41773/B 

 

 
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.  

 

 
4) Za splnomocniteľa 

 
Miesto Dátum Meno a priezvisko Podpis, pečiatka 
 
Svojím podpisom splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam. 
 
 
 
5) Za splnomocnenca 

 
Miesto Dátum Meno a priezvisko Podpis, pečiatka 

 
Pozn.: V zmysle Vyhlášky 24/2013 Z.z. ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre  fungovanie vnútorného trhu s plynom, 
je podmienkou pre zmenu dodávateľa elektriny vypovedanie zmluvy o dodávke elektriny účastníkom trhu s elektrinou doterajšiemu  dodávateľovi a uzatvorenie zmluvy o dodávke      
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