
ŽIADOSŤ O ZNÍŽENIE MAXIMÁLNEJ REZERVOVANEJ KAPACITY 
NA ODBERNOM MIESTE 

(slúži výhradne pre účely zníženia maximálnej rezervovanej kapacity/hodnoty hlavného ističa  
na existujúcom NN odbernom mieste)

1. ODBERATEĽ*  (Vypíšte čitateľne paličkovým písmom)

Titul, meno a priezvisko/Názov firmy: Dátum narodenia / IČO:

2. TRVALÝ POBYT/SÍDLO ODBERATEĽA*
Ulica: Číslo domu (orientačné/súpisné):

Obec: časť obce: PSČ:  

3. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA   Totožná s trvalým pobytom žiadateľa

Ulica: Číslo domu (orientačné/súpisné):

Obec: časť obce: PSČ:  

4. KONTAKTNÉ ÚDAJE*
Telefón: Mobil: E-mail:

5. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE VÝROBCU ELEKTRINY*
EIC kód existujúceho odberného miesta: 2 4 Z S S
Ulica: Číslo domu (orientačné/súpisné): PSČ:  
Obec: časť obce: Parcelné číslo:

6. TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA (ďalej len „OM“)*
Hodnota existujúceho hlavného ističa pred elektromerom*: Počet fáz*:     1-fáza       3-fázy hodnota A
Hodnota požadovaného hlavného ističa pred elektromerom*: Počet fáz*:     1-fáza       3-fázy hodnota A

* Povinné údaje, bez ktorých nebude žiadosť akceptovaná a bude vrátená odberateľovi na doplnenie.

7. VYHLÁSENIE ODBERATEĽA
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol (a) riadne poučený (á) o svojich právach v súlade so zákonom 
č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch v znení neskorších predpisov (ďalej “Zákon na ochranu spotrebiteľa“). 
Svojím podpisom potvrdzujem, že som vlastníkom nehnuteľnosti, respektíve disponujem súhlasmi s nakladaním 
s nehnuteľnosťou od vlastníkov, ktorí majú v súhrne nadpolovičný vlastnícky podiel k nehnuteľnosti, v ktorej sa 
nachádza odberné elektrické zariadenie, ktorého sa táto žiadosť týka. Prehlasujem, že pre účely tejto žiadosti som 
v zmysle platnej legislatívy oprávnený s uvedenou nehnuteľnosťou nakladať a na požiadanie spoločnosti Stredo-
slovenská distribučná, a. s., (ďalej len „SSD“) som povinný túto skutočnosť preukázať.

8. POZNÁMKY ODBERATEĽA

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
tel.: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk



9. POVINNÉ PRÍLOHY
Postačuje kompletne vyplnená žiadosť s uvedením hodnoty existujúceho ističa a hodnoty požadovaného zníženého 
ističa, napr. existujúci istič 3x25 A a požadovaný nový znížený istič 1x16 A.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Odberateľ podaním žiadosti o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD 
(ďalej len „Zmluva“), berie na vedomie, že:
a)   podmienky pripojenia do distribučnej sústavy SSD sú upravené v zákone č. 251/2012 Z.z. o energetike a vo 

všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva zákon o energetike (ďalej len „Právne predpisy“), 
b)   podmienky pripojenia do distribučnej sústavy SSD sú upravené tiež v Obchodných podmienkach pripojenia do 

distribučnej sústavy pre miestne distribučné sústavy a koncových odberateľov elektriny, ktoré sú súčasťou Pre-
vádzkového poriadku SSD schváleného ÚRSO a Technických podmienkach pripojenia do distribučnej sústavy 
SSD (ďalej len „Technické a obchodné podmienky“), ktoré sú pre odberateľa prístupné na kontaktných miestach 
SSD (Internetová stránka www.ssd.sk )

c)   v prípade kladného posúdenia Žiadosti odošle SSD odberateľovi Vyjadrenie spolu s Návrhom na uzatvorenie 
Zmluvy, pričom odberateľ je oprávnený predložený návrh Zmluvy prijať v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa jeho 
doručenia tým, že Zmluvu podpíše a v tejto lehote doručí SSD, v opačnom prípade návrh na uzatvorenie Zmluvy 
zaniká a SSD podanú žiadosť neakceptuje. 

SSD posúdi Žiadosť odberateľa podľa uvedených predpisov a v súlade s týmito predpismi vyhotoví návrh Zmluvy. 
Prílohou Zmluvy je Vyjadrenie SSD k žiadosti odberateľa. Uzavretím Zmluvy odberateľ berie na vedomie vznik práv 
a povinnosti pre SSD a odberateľa, ktoré pre nich vyplývajú z Právnych predpisov a s Technických a obchodných 
podmienok pripojenia k distribučnej sústave SSD.

* ODBERATEĽ SVOJÍM PODPISOM POTVRDZUJE:
a)  pravdivosť a správnosť údajov uvedených v Žiadosti a všetkých dokladov a príloh, ktoré su k žiadosti priložené, 
b)   súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SSD ako pre-

vádzkovateľa distribučnej sústavy a to v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej činnosti SSD.

 
 

  ................................................... 
V: ............................................................................  Dátum: ............................................... Podpis žiadateľa 
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