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Domovníkom a samosprávam 

SBD KNM Kysucké Nové Mesto   

  

   

 
V zmysle platného prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoloč-

nosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.(ďalej SSE-D), je možné pre spoločné priestory 
v bytovom dome priznať sadzbu pre domácnosti, pokiaľ spĺňajú podmienky, t.j. elektrina na odber-
ných miestach v danom bytovom dome (vchode) je využívaná výlučne len pre potreby odberateľov 
elektriny v domácnosti, nie na podnikateľskú činnosť alebo prenájom.  
 
Pri zmene sadzby je potrebná súčinnosť vlastníkov bytov, preto pokiaľ budete chcieť novú sadzbu 
(DD1 resp. DD2), príďte si po tlačivá na technický úsek Stavebného bytového družstva Kysucké 
Nové Mesto (ďalej správca) alebo si ich stiahnite na webstránke sbdknm.sk (aktuálne oznamy), 
nakoľko je potrebný súhlas - čestné prehlásenie vlastníkov bytov v danom dome - vchode. 
 
Je potrebné dodržať postupnosť pri vyplňovaní tlačív, ktorú od nás ako správcu bytového domu 
ako i vlastníkov bytov a nebytových priestorov vyžaduje SSE-D: 

1. Tlačivo Čestné prehlásenie odberate ľa v domácnosti , vyplňte v spolupráci s každým 
vlastníkom bytu podľa predtlače meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa....  dôležitým 
údajom je EIC kód odberného miesta v domácnosti, ktorý je uvedený na faktúre od dodáva-
teľa elektriny príslušného bytu (odberného miesta) a následne súhlas s prehlásením potvrdí 
podpisom vlastník bytu 5x vrátane miesta a dátumu.  

2. Tlačivo Spolo čné čestné vyhlásenie vlastníkov bytov , vyplňte podľa predtlače t.j. pre-
hľad vlastníkov s adresami a na druhú stranu listu tohto tlačiva uveďte číslo elektromera 
v spoločných priestoroch, ktorého (ktorých) sa zmena sadzby týka a stav elektromera 
k dátumu zmeny. 

3. Skontrolujte kompletnosť a podpisy všetkých podkladov a doručte na technický úsek správ-
cu. Správca následne doplní ďalšie tlačivá (žiadosť a prehlásenie) a doručí k spracovaniu 
SSE-D. Pre značnú administratívu, ktorú vyžaduje SSE-D pri zmene s adzby Vás žia-
dame o doru čenie len kompletných tla čív. 
  
 

S pozdravom 

 

 Technický úsek SBD Kys.N.Mesto         
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