
Žiadosť o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ mimo domácnosti Elektrina/Plyn

4. Zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ
V zmysle § 17b zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony, žiadam o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ mimo domácnosti a teda o dodávku elektriny a/alebo plynu zraniteľnému odberateľovi 
za cenu regulovanú úradom.

O zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ mimo domácnosti žiadam z dôvodu, že som:
odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh pre všetky
odberné miesta
Zaradenie do kategórie zraniteľných odberateľov mimo domácnosti preukazujem:
- vyúčtovacími faktúrami za elektrinu

1. Odberateľ

Názov/Obchodné meno

Ulica

Ulica

Obec

Číslo or./popisné

Číslo or./popisné

PSČ

Obec PSČ

2. Sídlo spoločnosti

E-mail   Telefón

3. Korešpondenčná adresa (nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s adresou uvedenou v kolónke Sídlo spoločnosti)

Zastúpený osobami oprávenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy:

Meno, priezvisko a funkcia           Meno, priezvisko a funkcia

IČO  	 	 	 	 	  DIČ Číslo zákazníckeho účtu

Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 5389/B

IČO: 46113177, IČ DPH: SK2023235225, Licencia elektrina: 2011E 0444, Licencia plyn: 2011P 0160
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A

odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh pre všetky
odberné miesta
Zaradenie do kategórie zraniteľných odberateľov mimo domácnosti preukazujem:
- vyúčtovacími faktúrami za plyn

B

Zároveň pre body A a B odberateľ čestne vyhlasuje, že:
- ročná spotreba elektriny odberateľa na všetkých odberných miestach odberateľa je súhrnne najviac 30 000 kWh za prechádzajúci rok
- ročná spotreba plynu odberateľa na všetkých odberných miestach odberateľa je súhrnne najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok
Zároveň odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že:
- v prípade, ak sa ktorékoľvek vyššie uvedené vyhlásenie preukáže ako nepravdivé, spoločnosť Energie2 a.s., bude oprávnená vyúčtovať
odberateľovi škodu tým spôsobenú,
- spoločnosť Energie2 a.s., je aj napriek tomuto čestnému vyhláseniu oprávnená kedykoľvek od odberateľa požadovať preukázanie všetkých
vyššie uvedených skutočností.

C odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra
sociálnych služieb, alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V prípade viacerých
odberných miest, prosím, vyplňte údaje do prílohy č. 1

EIC odberného miesta Adresa odberného miesta

1.
2.
3.

Zoznam odberných miest



Za Odberateľa:          Za Energie2 prijal:

Miesto      Dňa          Miesto               Dňa

Meno, priezvisko a funkcia      Podpis          Meno, priezvisko a funkcia               Podpis

Meno, priezvisko a funkcia      Podpis          Meno, priezvisko a funkcia               Podpis

Vaša žiadosť o zaradenie do kategórie „zraniteľný odberateľ“ (ďalej ako „Žiadosť“) bude spoločnosťou Energie2, a.s. posudzovaná v súlade
so zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení a v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade splnenia zákonných podmienok bude Vaša žiadosť akceptovaná.

Zaradenie do kategórie zraniteľných odberateľov mimo domácnosti preukazujem:

odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra
sociálnych služieb, alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V prípade viacerých
odberných miest, prosím, vyplňte údaje do prílohy č. 1

D

výpisom z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb
iné:

Zaradenie do kategórie zraniteľných odberateľov mimo domácnosti preukazujem:

skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na
výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou
vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou

E

- čestným vyhlásením o inštalácii zariadenia na výrobu tepla a ohrevu teplej úžitkovej vody pre domácnosti

zmluvou o výkone správy (kópia)

iné:

Zaradenie do kategórie zraniteľných odberateľov mimo domácnosti preukazujem:
     výpisom z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb

iné:

POD odberného miesta Adresa odberného miesta
1.
2.
3.

Zoznam odberných miest

POD odberného miesta Adresa odberného miesta
1.
2.
3.

Zoznam odberných miest



Príloha č.1 k Žiadosti o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ mimo domácnosti (k bodom C, D, E)

Porad. číslo
odber.
miesta

EIC/POD
odberného miesta

Adresa
odberného miesta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zoznam  odberných miest

Názov/Ochodné meno
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Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 5389/B
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23
24.
25.
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