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Splnomocnenie

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, Spoločnosť je zapísaná 
v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., č. ú.: 2626106826/1100
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSKBX

Kontakt:
Doručovacia adresa: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 333 999, pracovné dni 7.00 – 19.00, F +421-(0)37-77 63 193
Poruchová linka 0800 111 567, nonstop (bezplatný hovor pre volania z pevnej aj mobilnej siete)
dodavatel@zsdis.sk, www.zsdis.sk

Splnomocnenie pre úkony spojené s Procesom zmeny dodávateľa elektriny

1) Splnomocniteľ

Meno a priezvisko/Obchodné meno

Trvalý pobyt/Sídlo 

Dátum narodenia/IČO

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu , odd. , vl. č. 

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie vo všetkých veciach týkajúcich sa Procesu zmeny dodávateľa elektriny špecifikovaného  
v Prevádzkovom poriadku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a na vykonanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich so zmenou dodávateľa elektriny. 

Toto splnomocnenie je platné pre jednorazový proces zmeny dodávateľa ku dňu  za odberné miesta:

3) Splnomocnenie

5) Za splnomocnenca

Kontaktná osoba 

2) Splnomocnenec

Meno a priezvisko/Obchodné meno

Trvalý pobyt/Sídlo 

Dátum narodenia/IČO V zastúpení

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu , odd. , vl. č. 

EIC 

Svojím podpisom splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

Telefón E-mail

(ďalej len „Splnomocniteľ“)

(ďalej len „Splnomocnenec“)

4) Za splnomocniteľa

Miesto

Miesto

Dátum

Dátum

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko

Podpis, pečiatka

Podpis, pečiatka

Pozn.: V zmysle Vyhlášky 24/2013 Z.z. ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom,  
je podmienkou pre zmenu dodávateľa elektriny vypovedanie zmluvy o dodávke elektriny účastníkom trhu s elektrinou doterajšiemu dodávateľovi a uzatvorenie zmluvy o dodávke 
elektriny s novým dodávateľom.

EIC kód

EIC kód

EIC kód

EIC kód

Adresa miesta spotreby 

Adresa miesta spotreby 

Adresa miesta spotreby 

Adresa miesta spotreby 
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