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Žiadosť k zmluve o združenej dodávke elektriny 
SK Energy s.r.o., Bratislava, Račianska 153, PSČ 831 54 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 41773/B 

Zákaznícka linka mobil +421 0903 513 310, mobil +421 (0) 902 500 424  

 
                                     Evidenčné číslo žiadosti   

(Vyplní SK Energy s.r.o.) 
 

 
  

2) Adresa miesta spotreby 

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..… 

Ulica Číslo orientačné 
 

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..… 

Obec PSČ 
 

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..… 

Číslo zmluvy o pripojení (iba pri pripojení nového odber. miesta) Výrobné číslo elektromera 
 

…………………………….......… ........…………………………….… ……...................……..………………….… 

Stav ku dňu Stav na číselníku VT Stav na číselníku NT 
 
 

3) Žiadateľ* alebo pôvodný** Odberateľ 

………………………………………………………….…........................................................… …..........................…….………………….… 

Meno a priezvisko Číslo obchodného partnera 
 

………………………………………………………………………………………………… 

Bankové spojenie 
 

…………………………….......… ........…………………………….… ……...................…….………………….… 

Telefón Mobil E-mail 
 

…....................................................................................………………………………………………………………………………………………  

V zastúpení 
 

…....................................................................................………………………………………………………………………………………………  

Osoby oprávnené konať a podpisovať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko) 
 

4) Sídlo žiadateľa/pôvodného Odberateľ 

 
………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..… 

Ulica Číslo orientačné 
 

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..… 

Obec PSČ 
 

5) Adresa na doručovanie písomností/adresa na zaslanie faktúry ukončenia odberu 
(Vyplňte iba v prípade, že údaje sú iné ako v bode 4) 

 
………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..… 

Ulica Číslo orientačné 
 

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..… 

Obec PSČ 
 

……................................................................……………………………………………………………………………………….......................…… 

V prípade vzniknutého preplatku poukázať na číslo účtu/kód banky 
 

……................................................................……………………………………………………………………………………….......................…… 

Dôvod žiadosti - doplnenie predmetu žiadosti 
 

……................................................................……………………………………………………………………………………….......................…… 

Dôvod žiadosti - doplnenie predmetu žiadosti 

zmena odberateľa na odbernom mieste  

 

http://www.sk-energy.sk/
mailto:sk-energy@sk-energy.sk
https://teplarna-my.sharepoint.com/personal/teplarna_teplarna_onmicrosoft_com/Documents/Plocha/Nn/sk-www/www.sk-energy.sk


SK ENERGY SK Energy s.r.o., Bratislava, Račianska 153, PSČ 831 54, www.sk-energy.sk 

 

SK Energy s.r.o., Bratislava, Račianska 153, PSČ 831 54, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č. 41773/B, Zákaznícka linka tel. +421 903  513 310, +421 221 201 139, sk-energy@sk-energy.sk, www.sk-energy.sk  

* zákazník, ktorý uzatvára združenú zmluvu pre nové OM 
** zákazník, ktorý ukončuje združenú zmluvu 

6) Nový Odberateľ 
(Vyplňte iba v prípade zmeny odberateľa na odbernom mieste) 

 

………………………………………………………….…........................................................… …..........................……………………….… 

Obchodné meno, právna forma/ Meno a priezvisko Číslo obchodného partnera 

 
…………………………….......… ........…………………………….… ……...................…….………………….… 

IČO IČ DPH Predmet podnikania 

 
………………………………………………………….…........................................................… …..........................……………………….… 

Zapísaný v OR/ŽR Bankové spojenie 

 
…………………………….......… ........…………………………….… ……...................…….………………….… 

Telefón Mobil E-mail 

 
…....................................................................................………………………………………………………………………………………………  

V zastúpení 
 

…....................................................................................………………………………………………………………………………………………  

Osoby oprávnené konať a podpisovať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko) 
 

7) Sídlo/ trvalé bydlisko nového Odberateľa 
(Vyplňte iba v prípade zmeny odberateľa na odbernom mieste) 

 

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..… 

Ulica Číslo orientačné 
 

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..… 

Obec PSČ 
 

8) Adresa na doručovanie písomností 
(Vyplňte iba v prípade, že údaje sú iné ako v bode 7) 

 

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..… 

Ulica Číslo orientačné 
 

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..… 

Obec PSČ 
 

9) Zmluvné a platobné podmienky 

Požadovaná sadzba za distribúciu: …...........................................…………………………………………..… 

(Podľa platnej zmluvy o pripojení) 

 

Požadovaný produkt na dodávku elektriny: …...........................................…………………………………………..… 

 

Požadované odo dňa: …...........................................…………………………………………..… 

Výška zálohy [€]: …...........................................…………………………………………..… 
 

Obdobie vystavovania faktúr za spotrebu elektriny: ročne 
 

Spôsob úhrady faktúr: prevodom 
 

Zasielanie faktúr: poštou emailom 

 

10) Špecifické parametre odberného miesta 

………………………………………………………….…................. …..............……………………………………………………….…......... 

Napäťová úroveň Hodnota hlavného ističa [A] 
 

.....…………………………….......… .............................…………………………….… ……...................…….………………….… 

Výška rezervovanej kapacity [kW] Výška maximálnej rezervovanej kapacity [kW]     Druh rezervovanej kapacity [mes.] 
 

Tarifikácia 1T 2T 

Počet fáz
1 fáza 3 fázy 

 

........…....................................................................................……………………………………………………………………………………………… 

Predpokladaná ročná spotreba [kWh] 
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11) Výmena určeného meradla 

 

V prípade zmeny zmluvných údajov, vyžadujúcich výmenu/montáž určeného meradla, súhlasím s jeho výmenou. 

Osobnú prítomnosť pri výmene/montáži určeného meradla: žiadam nežiadam 

 

 
 

12) Potvrdenie za žiadateľa alebo pôvodného Odberateľa 

 

 
 

………………………..… …....................…………………………………………..… ..................................................... 

Dátum Meno a priezvisko oprávnenej osoby Podpis 

 

 

13) Potvrdenie za nového Odberateľa 

 

 
 

………………………..… …....................…………………………………………..… ..................................................... 

Dátum Meno a priezvisko oprávnenej osoby Podpis 

 

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. 
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