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SK ENERGY Žiadosť 
Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave – Domácnosti 

1. *Predmet žiadosti 
pripojenie nového odberného miesta 
zmena odberateľa na existujúcom odbernom mieste bez zmeny 
hlavného ističa a zmeny merania 
zvýšenie/zníženie hodnoty hlavného ističa pred elektromerom 
(predstavuje hodnotu maximálnej rezervovanej 
kapacity)existujúceho odberného miesta 

 
2. Žiadateľ 

zmena počtu fáz (z 1 na 3 fázy a naopak) 
zmena typu merania (jednotarifné meranie 1T 
na dvojtarifné meranie 2T) 
prekládka merania (zmena umiestnenia elektromerového 
rozvádzača na verejne prístupné miesto) 

 
 

*Titul, meno a priezvisko 
 
 

*Dátum narodenia 

3. Trvalý pobyt Žiadateľa 
 
 

   

Ulica 
 

*Obec/časť obce 

*Číslo orientačné súpisné 
 

*PSČ 

4. Korešpondenčná adresa Žiadateľa (vyplňte, iba ak sa líši od adresy trvalého pobytu) 
 

Ulica       Číslo orientačné 
 

súpisné 

Obec/časť obce       PSČ    

5. Kontakt           

Telefón/mobil       E-mail    

Osoba oprávnená podpísať zmluvu (titul, meno, priezvisko) – vyplňte, iba ak osoba nie je totožná 
so Žiadateľom 

 
Odoslanie zmluvy o pripojení na email 

Názov banky Číslo účtu/kód banky      

6. Adresa odberného miesta 

*Ulica  Číslo bytu  Poschodie  *Číslo orientačné/súpisné *Číslo parcely 

*Obec/časť obce    *PSČ    Číslo elektromera 

*Okres  *Katastrálne územie    *Číslo miesta dodávky (EIC)  

7. Vyhlásenia Žiadateľa 
Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude odberné 
elektrické/elektroenergetické zariadenie (ďalej len „zariadenie“) zriadené, resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov 
nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené, so zriadením/prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto 
nehnuteľnosti/stavbe. 
 
8. Technické údaje   

*Požadovaný počet fáz 1 fáza 3 fázy 
*Existujúca hodnota hlavného ističa pred elektromerom (predstavuje hodnotu maximálnej rezervovanej 
kapacity) 

 
A 

 

*Požadovaná hodnota hlavného ističa pred elektromerom (predstavuje hodnotu maximálnej 
rezervovanej kapacity) 

 

 
A 

 

*Požadované meranie jednotarifné dvojtarifné 
Spôsob využitia odberného miesta (byt, obchod, garáž, záhrada...) 
 

 
 

 

*V prípade, že údaje v poliach označených hviezdičkou nebudú vyplnené, resp. žiadosť nebude obsahovať prílohy podľa bodu 10), nebude táto žiadosť 
akceptovaná našou spoločnosťou. 
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