
ŽIADOSŤ O VYKONANIE PRELOŽKY ELEKTROENERGETICKÉHO  
ROZVODNÉHO ZARIADENIA V MAJETKU SPOLOČNOSTI  

STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A. S. (ďalej len „SSD, a .s.“)
Žiadosť o vykonanie preložky podáva osoba, ktorá  potrebu preložky vyvolala (investor diela, alebo ním splnomocnená osoba).  

S touto osobou bude uzavretá zmluva o súhlase s vykonaním preložky.

1. PREDMET ŽIADOSTI
Vyjadrenie k podmienkam preložky a určenie technického riešenia preložky

2. ŽIADATEĽ*   
Titul, meno a priezvisko / Názov spoločnosti:  
Dátum narodenia / IČO:

3. TRVALÝ POBYT ŽIADATEĽA / SÍDLO SPOLOČNOSTI* 
Ulica:   Číslo domu:
Obec:  Časť obce:  PSČ:

4. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
Adresát: 
Ulica:   Číslo domu:
Obec:  Časť obce:  PSČ:

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

6. IDENTIFIKÁCIA MIESTA PRELOŽKY*
Ulica:   Číslo domu:  
Obec:  Časť obce:  PSČ:
EIC kód súvisiaceho odberného miesta (ak je OM zriadené):
Číslo parcely/parciel s definíciou KNC alebo KNE:
Popis umiestnenia stavby (najbližší objekt, príp. iný orientačný údaj):

7. NAPÄŤOVÁ HLADINA (NAPÄŤOVÉ HLADINY) ZARIADENIA, KTORÉ JE PREDMETOM PRELOŽKY* 
V prípade preložky TS uveďte VN napäťovú hladinu, v prípade viacerých napäťových hladín uveďte všetky dotknuté napäťové hladiny.

 (1) NN  (2) VN  (3) VVN

8. POZNÁMKY ŽIADATEĽA

 Totožná s trvalým pobytom / sídlom spoločnosti žiadateľa 

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

(Vypíšte čitateľne paličkovým písmom)

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
TIP: Odporúčame podanie žiadosti prostredníctvom internetovej stránky www.ssd.sk



9. POVINNÉ PRÍLOHY:
K riadne vyplnenej a podpísanej Žiadosti o vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia je žiadateľ povinný doložiť 
nasledovné prílohy:

• Príloha č. 1 - potvrdenie od obce, že v lokalite definovanej v bode 6. tejto žiadosti sa má vykonať výstavba, prípadne rekonštrukcia 
objektu, pre ktorú je potrebné vykonať preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia v majetku spoločnosti SSD, a. s.

• Príloha č. 2 - list / listy vlastníctva v prípade, ak je žiadateľ zároveň vlastníkom pozemku / pozemkov. Ak žiadateľ nie je vlastníkom po-
zemku / pozemkov vyžaduje sa úradne overené splnomocnenie vlastníka / vlastníkov pozemku / pozemkov. Preukázanie vlastníckeho 
vzťahu k pozemku sa nevyžaduje v prípade, že ide o líniové stavby.

• Príloha č. 3 - definovanie požadovaného zámeru preložky (orientačné zakreslenie požadovaného rozsahu preložky)
• Príloha č. 4 - snímku z katastrálnej mapy (situácia širších vzťahov, extravilán v mierke 1:5000 a intravilán v mierke 1:2000 resp. 1:1000)

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Žiadateľ podaním žiadosti o vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia v majetku SSD, a.s. berie na vedomie, že pod-
mienky vykonania preložky sú upravené v zákone č. 251/2012 Z.z. o energetike a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktorými sa 
vykonáva zákon o energetike, v ktorom je uvedené: 

• § 45 ods. 1 Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroe-
nergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.  

• § 45 ods. 2 Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky 
vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elek-
troenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. 
Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

Na základe žiadosti o vyjadrenie k podmienkam preložky a určenie technického riešenia preložky Vás bude kontaktovať náš pracovník za 
účelom určenia technického riešenia preložky. Následne po určení technického riešenia SSD, a. s., zašle žiadateľovi návrh Zmluvy o súhlase 
s vykonaním preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Žiadateľ berie na vedomie, že zabezpečí preložku na základe podmienok určených SSD, a. s.. Podmienky budú špecifikované v Zmluve  
o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia, ktorú vypracuje SSD, a. s.. Bez obojstranne podpísanej Zmluvy 
nie je možné pokračovať v procese preložky. Jednou so základných podmienok určených SSD, a. s., je podmienka vypracovať projektovú 
dokumentáciu a inžiniersku činnosť preložky prostredníctvom  dodávateľa z prekvalifikačného systému SSD, a. s..

Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v Žiadosti a všetkých dokladov a príloh, ktoré sú 
k žiadosti priložené. 
Informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb sú dostupné na www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.

.............................................................................
Miesto

.............................................................................
Podpis žiadateľa

...........................................
Dátum
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