
                   Čestné prehlásenie odberate ľa v domácnosti  
podľa platného prevádzkového poriadku Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. 

 
Meno a priezvisko (aj rodné priezvisko): .................................................................................................     
 
Dátum narodenia:                                    .................................................................................................  
 
Adresa trvalého bydliska:    .................................................................................................                            
 
Adresa bytu, v ktorom je odber elektriny v domácnosti (číslo vchodu, poschodie, číslo bytu):  
 
.................................................................................................................................................................  
 
EIC kód odberného miesta domácnosti: .................................................................................................  
Odberateľ elektriny je*:     vlastník bytu  alebo užívateľ – nájomca **  
   

1. Týmto čestne prehlasujem, že byt slúži výlučne na bývanie a spotreba elektriny v byte, ktorý 
užívam, 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.  
  

V ........................................................   dňa..........................               .........................................                                                                                                        
vlastnoručný podpis     

          
2. Týmto čestne prehlasujem, že na vyššie uvedenom odbernom mieste, v súlade so zákonom o 

energetike v znení neskorších predpisov, nie je elektrina nakupovaná pre potreby výkonu 
podnikateľskej činnosti akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby.   

  
V ........................................................   dňa..........................               .........................................                                                                        

vlastnoručný podpis   
  
  

3. Týmto čestne prehlasujem, že vyššie uvedené odberné miesto, ani žiadna jeho súčasť, nie je 
prenajaté ďalšej fyzickej alebo právnickej osobe.**  

  
V ........................................................   dňa..........................               .........................................                                                                                                                       

vlastnoručný podpis   
  

4.   V čase podpisu tohto prehlásenia nedisponujem informáciou, že v bytovom dome, v ktorom sa 
vyššie uvedený byt nachádza, by boli spoločné priestory využívané pre akúkoľvek formu 
podnikania alebo prenájmu.   

 
V ........................................................   dňa..........................               .........................................                                                                                                                       

vlastnoručný podpis   
 

5. Som si vedomý/á toho, že svojim nepravdivým prehlásením, alebo neohlásením zmeny v tomto  
čestnom prehlásení správcovi bytového domu, alebo spoločenstvu vlastníkov bytov, budem 
považovaný za spoluzodpovedného za neoprávnené priznanie/užívanie sadzby určenej pre 
odberateľov v domácnosti v spoločných priestoroch, ktoré využívam pre svoju potrebu. Zároveň 
budem považovaný za spoluzodpovedného za porušovanie zmluvného vzťahu pre dodávku a 
distribúciu na odbernom mieste č......................,  ktorým sú spoločné priestory bytového domu.   
   
V ........................................................   dňa..........................               .........................................                                                                                                                       

vlastnoručný podpis   
  
 
*   Nehodiace sa preškrtnite  
** Uvedené sa nevzťahuje na platnú a účinnú zmluvu o užívaní bytu medzi odberateľom a bytovým 
spoločenstvom (bytové družstvo alebo bytový podnik)  
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