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� Podľa platnej legislatívy pripojenie odberného 
miesta za účelom odoberať elektrinu musí mať uza-
tvorené dve dôležité zmluvy:
A. Uzatvorenie Pripojovacej zmluvy – je to zmluvný 

vzťah medzi koncovým odberateľom a distribúto-
rom elektriny.
ZMLUVA OBSAHUJE:

 • dohodnutý odberový výkon, ktorý bude distribú-
tor rezervovať pre dané odberné miesto a

 • určenie bodu pripojenia, odovzdávacie miesto 
pre distribuovanú elektrinu do odberného miesta.

B. Uzatvorenie Zmluvy o združenej dodávke elektri-
ny – je to zmluvný vzťah medzi koncovým odbe-
rateľom elektriny a dodávateľom elektriny, kto-
rý pre odberateľa elektriny nakúpi elektriny na 
voľnom trhu s elektrinou, predá ju odberateľovi  
a vyfakturuje celkovú cenu za poskytnuté služby. 
ZMLUVA OBSAHUJE ZÁKLADNE ATRIBÚTY: 

 • sadzbu (konkrétny produkt), 
 • výšku zálohových platieb, 
 • spôsob platby atď.

� Vždy si dôkladne prečítajte vyjadrenia Stredo-
slovenskej distribučnej, a. s. (ďalej len „SSD“). Od-
berateľ elektriny je povinný splniť všetky podmienky 
pripojenia definované zo strany SSD. 

� Vyjadrenia je vhodné konzultovať s odborníkom 
v oblasti elektrotechniky, s príslušným oprávnením 
v elektroenergetickej oblasti a to z dôvodu, že nie-
ktoré technické časti vyjadrenia môžu byť pre laika 
nezrozumiteľné.

� Požiadavku je potrebné zaslať na definovanom 
formulári, ktorý musí byť podpísaný žiadateľom. 

� Tlačivo žiadosti má možnosť zvoliť viac typov 
vyjadrení, preto využite túto možnosť, nebudete 
musieť čakaním strácať čas pri ďalších žiadostiach. 
Venujte náležitú pozornosť aj potrebným prílohám 
k  žiadosti a vyjadreniam, ktoré žiadate. Bez po-
trebných príloh nie je možné korektné rozhodova-
nie a zaujatie stanoviska zo strany distribútora.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K PRIPOJENIU 
ODBERNÉHO MIESTA

1. CHCEM ELEKTRINU PRE NOVÝ DOM 
KUPUJETE ALEBO VLASTNÍTE POZEMOK 
A CHCETE POSTAVIŤ DOM (INÚ STAVBU) 
A CHCETE POUŽÍVAŤ ELEKTRINU? 

 • Vyplňte a pošlite formulár zverejnený na stránke www.ssd.sk 
(ďalej „Formulár“).

 • Vyberte a označte možnosť „Vyjadrenie k bodu a podmien-
kam pripojenia“. 

 • Ku kompletne vyplnenému formuláru doložte povinné prílo-
hy, ktoré sú uvedené na druhej strane formuláru.

 • Dôležité je najmä definovanie požadovaného výkonu pre 
odber – hodnota hlavného ističa a snímka z katastrálnej 
mapy s vyznačením osadenia stavby. 

 • Hodnota hlavného ističa musí byť dimenzovaná na cieľový 
stav plnej prevádzky pripájanej nehnuteľnosti. Na základe 
Vášho parametra hodnoty hlavného ističa dimenzuje SSD 
distribučnú sústavu pre potreby pripojených odberných 
miest. Uvedením cieľovej hodnoty HI predchádzate dlhším 
čakacím lehotám na odsúhlasenie zvýšenia odberového vý-
konu. 

 • Najneskôr do 30 dní Vám bude zo strany SSD zaslané sta-
novisko.

 • Vo vyjadrení SSD bude určený bod a podmienky pripojenia 
Vášho budúceho odberného miesta ku distribučnej sústave 
SSD (poistková skrinka na stĺpe alebo vývod v rozpojovacej 
skrini v blízkosti Vášho pozemku).

 • V súlade s vystaveným vyjadrením SSD si dajte spracovať 
projektovú dokumentáciu od NN prípojky, t.j. projekt, ktorý 
bude popisovať ako bude pripojený elektrický prívod a elek-
tromerový rozvádzač ku distribučnej sústave. 

ELEKTRINA PRE NOVÝ DOM

 PRIPOMENUTIE:
Prosíme Vás venujte Formuláru zvýšenú pozornosť. Ne-
kompletný a nepodpísaný Formulár bude SSD nútená 
vrátiť na doplnenie, čo zbytočne predĺži dobu vybavova-
nia Vašej žiadosti.

 PRIPOMENUTIE:
Projektová dokumentácia vyhotovená v rozpore s vyjad-
rením SSD, je neplatná a nepoužiteľná a môžu vznikať 
nedorozumenia pri stavebných konaniach ako aj pri sa-
motnom fyzickom pripájaní odberného miesta k distri-
bučnej sústave.
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 • Podobne postupujte pri Žiadosti o elektrické vykurovanie, 
ktorá môže byť spojená so zvýšením hlavného ističa. V jed-
nom kroku požiadajte aj o uzatvorenie Pripojovacej zmluvy.

3. PRIPOJOVACIE POPLATKY 
SSD vystaví a odošle zákazníkovi Pripojovaciu zmluvu s uve-
dením výšky pripojovacieho poplatku. Výška poplatku je urče-
ná podľa platnej legislatívy - cenníkom a je stanovená k hodno-
te hlavného ističa, alebo požadovaného výkonu na pripojenie. 

4. PRÍPRAVA ODBERNÉHO MIESTA 
A NA PRIPOJENIE 
Správny postup je po zaplatení pripojovacieho poplatku začať 
budovať Vaše odberné miesto - Vaše odberné elektrické zaria-
denie - elektrický prívod a elektromerový rozvádzač, podľa vy-
pracovanej projektovej dokumentácie NN prípojky. 

5. PRIPOJENIE ODBERNÉHO MIESTA
 • Vykonali ste potrebné kroky, aby mohlo dôjsť k fyzickému 

pripojeniu odberného miesta. 
 • Kontaktujte SSD, prostredníctvom formulára „Čestné pre-

hlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odber-
ného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD  
(ďalej „Čestné prehlásenie“)“ že máte zariadenie vybudo-
vané v súlade s podmienkami, ktoré SSD pre Vaše odberné 
miesto vydala. 

 • Tlačivo Čestné prehlásenie nájdete na www.ssd.sk.
 • SSD Vám vystaví potvrdenie o prijatí Čestného prehlásenia 

k pripravenosti odberného miesta na pripojenie. 
 • Rovnakým tlačivom preukazuje odberateľ aj splnenie pod-

mienok pre priznanie sadzby pre  elektrické vykurovanie, 
v zmysle platného cenníka, v čase podania žiadosti.

S potvrdením od SSD je potrebné navštíviť Vami vybraného 
dodávateľa, ak riešite nové pripojenie, alebo k Vášmu aktuál-
nemu dodávateľovi, ak riešite priznanie sadzby pre elektric-
ké vykurovanie. 
Dodávateľ sprostredkuje u SSD montáž elektromera a dôjde k fy-
zickému pripojeniu k distribučnej sústave. Od tohto dňa budete 
mať odberné miesto zásobované elektrinou pre jej používanie.

 • Vyjadrenie SSD slúži súčasne aj ako vyjadrenie k územnému 
rozhodnutiu, resp. stavebnému povoleniu, pri splnení „Vše-
obecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu 
odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stre-
doslovenská distribučná, a. s. (ďalej SSD)“, ktoré sú zverej-
nené na stránkach www.ssd.sk.

ODPORÚČANIE:
Ak v žiadosti k určeniu podmienok pripojenia označíte aj „Žia-
dosť o vyjadrenie k existencii energetických zariadení“, bu-
dete mať už v prvom kroku všetky potrebné podklady k vy-
hotoveniu projektovej dokumentácie od NN prípojky ako sú 
informácie, či sa na danej parcele nachádzajú energetické za-
riadenia, ktoré môžu ovplyvniť Vašu predstavu o stavbe.
SSD od 1. 1. 2017 nepožaduje predkladanie projektovej doku-
mentácie od NN prípojky, t.j. od elektrického prívodu a elek-
tromerového rozvádzača, na odsúhlasenie. SSD má však prá-
vo podľa uváženia v konkrétnej situácii si ju vyžiadať. Zákazník 
– stavebník je povinný mať vyhotovenú projektovú dokumen-
táciu v súlade s podmienkami SSD viažúcich sa k jeho žiadosti 
a predložiť dokumentáciu v prípade potreby príslušnému sta-
vebnému úradu, v zmysle platného stavebného zákona.

2. ŽIADOSŤ O UZATVORENIE  
ZMLUVY O PRIPOJENÍ
Ak už máte vyjadrenie a potrebné informácie, môžete si bu-
dovať vlastné zariadenie, bez uzatvorenia Zmluvy o pripojení 
však k pripojeniu k distribučnej sústave nedôjde. Už pri prvot-
nom podávaní žiadosti môžete požiadať aj o uzatvorenie Zmlu-
vy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy (ďalej len Pri-
pojovacia zmluva). V Pripojovacej zmluve sú uvedené základné 
technické parametre pre odberné miesto a predpokladaný ter-
mín pripojenia k distribučnej sústave.
Od 1. 1. 2017 je preukazovanie vlastníckeho vzťahu k pripájanej 
nehnuteľnosti zo strany žiadateľa o pripojenie len podpísaným 
vyhlásením priamo vo Formulári, preto nemusíte prikladať list 
vlastníctva. Rešpektovať vlastnícke práva iných vlastníkov podľa 
platnej legislatívy je povinný žiadateľ o pripojenie nie SSD. 

ODPORÚČANIE:
 • V prípade maloodberateľov (najmä domácností) je vhodné 

zaslať do SSD žiadosť o vyjadrenie k bodu a podmienkam 
pripojenia, súčasne so žiadosťou o Pripojovaciu zmluvu so 
všetkými povinnými prílohami uvedenými na zadnej strane 
Formuláru k obom typom žiadosti. 

 • Pokiaľ uvažujete o tom, že sa na odbernom mieste bude vyu-
žívať elektrické vykurovanie, zaškrtnite v žiadosti aj túto voľ-
bu a uveďte typ elektrického kúrenia (priamovýhrevné, aku-
mulačné, tepelné čerpadlo a pod.). 

 PRIPOMENUTIE:
Pripojovacie poplatky je potrebné uhradiť najneskôr do dá-
tumu splatnosti, ktorý je uvedený v pripojovacej zmluve, 
inak dôjde na strane SSD k stornovaniu celej žiadosti o pri-
pojenie a budete musieť začať celý proces od začiatku.
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SSD podľa platných dohodnutých pravidiel o montáž elektrome-
ra. SSD v zmysle platnej legislatívy zabezpečí do 5 pracovných 
dní od doručenia Dodávateľovej požiadavky montáž elektrome-
ra na danom odbernom mieste a  fyzickú realizáciu pripojenia 
odberného miesta k distribučnej sústave. 

POZNÁMKA:
V prípadoch, že pripojenie odberného miesta k distribučnej 
sústave bude na elektroenergetické zariadenie, ktoré buduje 
SSD, je možné fyzicky pripojiť odberné miesto až po vydaní ko-
laudačného rozhodnutia na budovanú stavu SSD, čo je záru-
ka, že má všetky platné revízie, skúšky a doklady a distribúcia 
elektriny do odberného miesta bude bezpečná a odberateľovi 
zo strany zariadenia SSD nehrozia žiadne riziká.

6. VYHOTOVENIE REVÍZNEJ SPRÁVY 
– SPRÁVY O ODBORNEJ PREHLIADKE 
A SKÚŠKE ZARIADENIA 
Odberateľ v pozícii prevádzkovateľa odberného elektrické-
ho zariadenia a elektrickej inštalácie je povinný prevádzkovať 
odberné miesto bezpečne, spoľahlivo a v súlade s platnými 
STN. Tento fakt potvrdzuje odborná prehliadka a z prehliad-
ky vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške 
elektrického zariadenia (revízna správa). Niektoré údaje z od-
bornej prehliadky budete potrebovať pre korektné vypísanie 
tlačiva „Čestné prehlásenie“ spomínané vyššie. Atest od elek-
tromerového rozvádzača je súčasťou technickej dokumentácie 
odberateľa od odberného miesta 

ODPORÚČANIE:
V okamihu, objednávania prác na vybudovanie elektrického prí-
vodu a montáž elektromerového rozvádzača u elektroinštalač-
nej firmy je dôležité dohodnúť aj vykonanie odbornej prehliad-
ky a vystavenie revíznej správy a rovnako aj odborná prehliadka 
elektroinštalácie po pripojení odberného miesta k distribučnej 
sústave na základe reálneho zaťaženia odberného zariadenia.

7. UZATVORENIE ZMLUVY 
O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY 
A MONTÁŽ ELEKTROMERA 
Montáž elektromera realizuje SSD prostredníctvom požiadav-
ky od zákazníkom vybratého Dodávateľa elektriny, t.j. Dodáva-
teľom elektriny môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
má povolenie na dodávku elektriny pre koncových odberateľov 
a aktívne aj dodáva elektrinu koncovým odberateľom.
V rámci otvoreného trhu s elektrinou od roku 2005 nie je mož-
ná distribúcia bez dodávky a opačne dodávka bez distribúcie. 
Na základe budúceho zmluvného vzťahu medzi Vami ako konco-
vým odberateľom a Dodávateľom elektriny, Dodávateľ  požiada 

 PRIPOMENUTIE:
Nepodceňujte odbornú prehliadku. Každé vybudované 
energetické zariadenie odberateľa (elektrický prívod od 
bodu pripojenia po elektromerový rozvádzač, elektro-
merový rozvádzač, vnútorná inštalácia bytu alebo do-
mu) musí mať vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke 
a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu sprá-
vu) v súlade so  zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou 
č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektrome-
rového rozvádzača. Túto technickú dokumentáciu je od-
berateľ povinný na  požiadanie predložiť SSD v súlade 
s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

 PRIPOMENUTIE:
Ak staviate novú nehnuteľnosť, je potrebné po kolaudácii 
a pridelení súpisného čísla, tento údaj nahlásiť Dodávate-
ľovi pre aktualizáciu zmluvy a ten postúpi informáciu SSD. 
Je to veľmi dôležité, aby SSD vedela odberné miesto rých-
lejšie a presnejšie identifikovať v teréne, ak bude potrebný 
akýkoľvek úkon, či už z pohľadu údržby elektrických zaria-
dení, alebo odstraňovania porúch. 

PIS

hranica majetku 
medzi SSD 
a odberateľom

VYSVETLIVKY K OBRÁZKU

PIS poistková istiaca skrinka + zvod po stĺpe do PIS – buduje 
SSD, po uhradení pripojovacieho poplatku (majetok SSD) 

VPM verejne prístupné miesto (hranica s verejným pozemkom) 

ER elektromerový rozvádzač + prívod + inštalácia – majetok 
Odberateľa 

▬ ▬ rozhranie majetku SSD – Odberateľ 

Prívod je zhotovený zemným káblovým vedením. Prípojková is-
tiaca skriňa a elektromerový rozvádzač sú umiestnené na ve-
rejne prístupnom mieste.
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