
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

ŽIADOSŤ O UZATVORENIE ZMLUVY O PRÍSTUPE  
DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCII ELEKTRINY 

Žiadateľ ako užívateľ distribučnej sústavy (ďalej len Užívateľ) podaním žiadosti žiada Prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy: Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „SSD“) so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,  
IČO: 36442151, IČ DPH: SK2022187453, bankové spojenie IBAN: SK4402000000002143550551, BIC: SUBASKBX, 
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L o uzatvorenie Zmluvy  
o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny (ďalej len Zmluvy o distribúcii), ktorou sa upravia vzájomné 
práva najmenej 21 pracovných dní pred požadovaným dátumom platnosti Zmluvy o distribúcii. a povinnosti medzi 
SSD a Užívateľom. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o distribúcii musí byť doručená do sídla SSD. 

Požadovaný dátum uzatvorenia a platnosti Zmluvy o distribúcii  

ÚDAJE O UŽÍVATEĽOVI
Meno právnickej alebo fyzickej osoby:
Sídlo právnickej alebo adresa fyzickej osoby:
IČO/Dátum narodenia: IČ DPH:
Banka užívateľa:
SWIFT/BIC: IBAN:

ÚDAJE URČENÉ PRE KOMUNIKÁCIU S PDS 
Splnomocnenci pre zmluvné vzťahy - majú právo vykonávať aj právne úkony smerujúce k zmene, alebo zániku Zmluvy o distribúcii 

funkcia meno telefón e-mail

Splnomocnenci pre rokovania - môžu riešiť požiadavky spojené s odberným miestom 

funkcia meno telefón e-mail

Splnomocnenci pre uzatváranie Príloh k Zmluve  

funkcia meno telefón e-mail

POŠTOVÁ ADRESA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY NA ZASIELANIE FAKTÚR 
Ulica:
Popisné/ súpisné číslo:
Mesto: PSČ:

KOMUNIKAČNÉ ÚDAJE PRE PRÍPAD POTREBY ZASLANIA VÝZVY NA ÚHRADU PLATIEB
Elektronická adresa Užívateľa sústavy na zasielanie výzvy – e-mail:



ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE
EIC odberného miesta: 
Ulica:
Popisné číslo/súpisné číslo: Lokalita:
Mesto: PSČ:
Predpokladaný objem distribúcie do odberného miesta v kWh za 12 mesiacov:
Pri VVN/VN Existujúca hodnota 
Maximálnej rezervovanej kapacity 
v kW: 

Pri VVN/VN Požadovaná hodnota 
rezervovanej kapacity v kW: 

Pri VVN/VN Požadovaný 
typ rezervovanej kapacity 
(dvanásťmesačný, trojmesačný, 
mesačný):

Pri NN Existujúca hodnota 
Maximálnej rezervovanej kapacity 
v A: (hodnota hlavného ističa)

Pri NN Požadovaná hodnota
Rezervovanej kapacity:
(hodnota hlavného ističa v A  
prípadne hodnota 
Rezervovanej kapacity v kW: 

Pri NN Požadovaná distribučná sadzba

STAV NÚDZE
Obmedzujúce odberové stupne: Rozsah výkonovej náplne v kW:

Hodnota bezpečnostného minima v kW

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI V KTOREJ SA NACHÁDZA  
ODBERNÉ MIESTO 
Meno právnickej alebo fyzickej osoby:
Sídlo právnickej alebo adresa fyzickej osoby:

ÚDAJE O DODÁVATEĽOVI ELEKTRINY KTORÝ BUDE ZABEZPEČOVAŤ DODÁVKU ELEKTRINY 
DO ODBERNÉHO MIESTA OD POŽADOVANÉHO DÁTUMU UZATVORENIA ZMLUVY O DISTRIBÚCII 
Obchodné meno dodávateľa:
Sídlo dodávateľa:
IČO: IČ DPH:
Kontaktná osoba dodávateľa pre SSD:
Telefón: E-mail:

Číslo ROZHODNUTIA ktorým Úrad pre re-
guláciu sieťových odvetví vydal dodávateľovi 
povolenie na podnikanie v elektroenergetike:

Pridelený EIC 
dodávateľa: 

REŽIM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU 
Odberné miesto bude mať vlastnú zodpovednosť za odchýlku:   Áno   Nie
Odberné miesto bude mať prenesenú zodpovednosť za odchýlku:   Áno   Nie



BILANČNÁ SKUPINA – ODBERNÉ MIESTO BUDE PATRIŤ DO BILANČNEJ SKUPINY
Subjekt zúčtovania:
Sídlo subjektu zúčtovania:
IČO: IČ DPH:
Kontaktná osoba subjektu zúčtovania pre SSD:
Telefón: E-mail:

Číslo ROZHODNUTIA ktorým Úrad pre regulá-
ciu sieťových odvetví vydal subjektu zúčtovania 
povolenie na podnikanie v elektroenergetike:

Pridelený EIC 
subjektu  
zúčtovania:

Prílohy žiadosti: 
a) Pri právnickej osobe prípadne fyzickej osobe - podnikateľovi: Výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.
b) Pri fyzickej osobe – podnikateľovi: Výpis zo Živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace.
c) Kópia listu vlastníctva, alebo iného dokladu preukazujúca právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti v ktorej sa odberné elektrické 

zariadenie žiadateľa nachádza.
d) Kópia zmluvy o dodávke elektriny vzťahujúca sa na odberné miesto, na ktoré má byť uzatvorená zmluva o prístupe do distribučnej 

sústavy a distribúcii elektriny prípadne potvrdenie dodávateľa elektriny o uzatvorení Zmluvy o dodávke elektriny s platnosťou najneskôr 
odo dňa uzatvorenia Zmluvy o distribúcii.

e) Potvrdenie o uzatvorení Zmluvy o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok s platnosťou najneskôr odo dňa uzatvorenia Zmluvy 
o distribúcii.

f) Kópiu platnej Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.

Informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb sú dostupné na www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.

......................................................................... ............................................ ...................................................................
Meno a priezvisko Podpis Dňa
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