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 ZMENU ODBERATEĽA NA ODBERNOM MIESTE
1. Údaje z pôvodnej zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy
EIC odberného miesta*: 24ZSS

		

Hodnota hlavného ističa (A) pred elektromerom, 		
alebo max. rezervovaná kapacita (kW)*:
A alebo

kW

Počet fáz*:

1 f.

3 f.

Výroba elektriny na
odbernom mieste*:

Áno

Nie

2. ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
Obec*: 		

PSČ*:

Katastrálne územie**:		

Ulica**:

Číslo parcely**:		

Číslo domu / bytu**:

3. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI - PÔVODNOM ODBERATEĽOVI
Titul, meno a priezvisko/názov*:

		

Dátum narodenia/ IČO*:

Obec*:		

PSČ*:

Ulica*:		

Číslo domu*:

E-mail:		Telefón*:

4. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (vyplňte, iba ak sa líši od adresy uvedenej v bode 3.)
Obec*: 		
PSČ*:
Ulica*:

Číslo domu*:

5. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI - NOVOM ODBERATEĽOVI
Titul, meno a priezvisko/názov*:

		

Dátum narodenia/ IČO*:

Obec*:		

PSČ*:

Ulica*:		

Číslo domu*:

E-mail:		Telefón*:

6. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (vyplňte, iba ak sa líši od adresy uvedenej v bode 5.)
Obec*: 		
PSČ*:
Ulica*:

Číslo domu*:

7. POZNÁMKY ŽIADATEĽA / ZOZNAM PRÍLOH:

8. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV*
Dátum: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Podpis pôvodného odberateľa:*

Dátum: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Podpis nového žiadateľa:*

Dátum a pečiatka podateľne SSD, a.s.

Svojím podpisom potvrdzujeme pravdivosť a správnosť údajov uvedených v tejto žiadosti. Pôvodný odberateľ dáva súhlas so zmenou
odberateľa a zároveň žiada o ukončenie zmluvy o pripojení uzatvorenej medzi ním a spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. pre
odberné miesto špecifikované vyššie, čo potvrdzuje svojím podpisom.
Svojím podpisom potvrdzujeme, že nový žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, respektíve disponuje pre účely vybavenia tejto žiadosti
súhlasmi s nakladaním s nehnuteľnosťou od vlastníkov, ktorí majú v súhrne nadpolovičný vlastnícky podiel k nehnuteľnosti, v ktorej sa
nachádza, alebo bude nachádzať odberné miesto špecifikované v bode 2. tejto žiadosti. Prehlasujeme, že pre účely tejto žiadosti je nový
žiadateľ v zmysle platnej legislatívy oprávnený s uvedenou nehnuteľnosťou nakladať, čo je na požiadanie SSD, a. s., povinný preukázať.
Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle SSD www.ssd.sk.
* povinný údaj, ** zadajte katastrálne územie a číslo parcely, alebo ulicu a číslo domu / bytu

POKYNY K VYPLNENIU ŽIADOSTI
Táto žiadosť sa týka zmeny odberateľa ku ktorej dochádza:
A) na novom (resp. odpojenom viac ako 2 roky) odbernom mieste, ktoré je v procese pripájania do distribučnej sústavy,
B) na existujúcom odbernom mieste pripojenom do distribučnej sústavy.
Pri novom (resp. odpojenom) odbernom mieste je túto žiadosť možné podať až po uzatvorení zmluvy o pripojení so spoločnosťou
Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „SSD, a. s.“) a uhradení pripojovacieho poplatku pôvodným žiadateľom.
Pre existujúce odberné miesto (kde je uzatvorená aj zmluva o dodávke elektriny, alebo zmluva o združenej dodávke elektriny)
po kladnom vybavení žiadosti pokračujte v dokončení zmeny odberateľa na existujúcom odbernom mieste prostredníctvom
dodávateľa elektriny v lehote stanovenej novou zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy.
K zmene odberateľa na základe tejto žiadosti dôjde až nadobudnutím platnosti a účinnosti novej zmluvy o pripojení čím
automaticky zaniká pôvodná zmluva o pripojení do distribučnej sústavy, o čom bude pôvodný odberateľ uvedený v bode 3.
žiadosti upovedomený prostredníctvom listu, alebo informatívneho E-mailu doručeného na jeho E-mailovú adresu ak ju žiadateľ
v bode 3. uvedie.
Žiadosť je možné vyplniť elektronicky s následným vytlačením a podpísaním, alebo vytlačiť a vyplniť paličkovým písmom podľa nasledovných pokynov:
1. Údaje z pôvodnej zmluve o pripojení – tieto údaje nájdete v Zmluve o pripojení uzatvorenej s pôvodným odberateľom.
EIC – je povinný údaj. Vaše EIC nájdete v zmluve o pripojení, v časti „Špecifikácia odberného miesta“, alebo na vyúčtovacej faktúre za
dodávku elektriny od dodávateľa.
Počet fáz – je povinný údaj, označte jednu z možnosti pre počet fáz, ktoré sú súčasťou elektrického prívodu – odberného elektrického
zariadenia z distribučnej sústavy.
Hodnota hlavného ističa (A) pred elektromerom, alebo max. rezervovaná kapacita (kW) – je povinný údaj, uveďte hodnotu hlavného ističa, alebo maximálnu rezervovanú kapacitu a označte príslušnú technickú jednotku.
Výroba elektriny na odbernom mieste – je povinný údaj. Uveďte či na odbernom mieste je pripojený zdroj elektriny.
2. Adresa odberného miesta
Obec, PSČ - je povinný údaj, uveďte názov obce a poštové smerovacie číslo obce, kde sa odberné miesto nachádza
Katastrálne územie, Číslo parcely – pokiaľ neviete uviesť ulicu a číslo domu pre odberné miesto potom uveďte názov katastrálneho
územia a číslo parcely z listu vlastníctva, kde sa odberné miesto nachádza
Ulica, Číslo domu / bytu – ak existuje, uveďte názov ulice a číslo domu / bytu kde sa odberné miesto nachádza.
3. Údaje o žiadateľovi - pôvodnom odberateľovi – tieto údaje sa týkajú pôvodného odberateľa.
Titul, meno a priezvisko/názov - je povinný údaj
IČO - je povinný údaj v prípade odberateľov mimo domácností
Obec, PSČ, Ulica, Číslo domu - je povinný údaj
Email, Telefón – uveďte Vašu e-mailovú adresu a číslo telefónu
4. Korešpondenčná adresa – údaje vyplňte iba v prípade ak je korešpondenčná adresa odlišná od adresy v bode 3.
5. Údaje o žiadateľovi - novom odberateľovi – tieto údaje sa týkajú nového (budúceho) odberateľa, ktorý bude uvedený ako odberateľ
v novej zmluve o pripojení
Titul, meno a priezvisko/názov - je povinný údaj
Dátum narodenia/IČO - je povinný údaj
Obec, PSČ, Ulica, Číslo domu - je povinný údaj
Email, Telefón – uveďte Vašu e-mailovú adresu a číslo telefónu
6. Korešpondenčná adresa – údaje vyplňte iba v prípade ak je korešpondenčná adresa odlišná od adresy v bode 5.
7. Poznámky žiadateľa / Zoznam príloh – doplňujúce informácie, alebo názvy dokumentov, ktoré prikladáte k žiadosti
8. Potvrdenie správnosti údajov
Dátum - je povinný údaj, uveďte dátum vyplnenia žiadosti.
Podpis žiadateľa – žiadosť musí byť podpísaná pôvodným odberateľom, ako aj žiadateľom – novým odberateľom.
UPOZORNENIE: Ak nie je možné žiadosť podpísať pôvodným odberateľom potom za neho žiadosť podpíše žiadateľ – nový
odberateľ a dôvod uvedie do poznámky. Žiadateľ – nový odberateľ - je povinný predložiť a preukázať SSD, a.s. na vyžiadanie
v lehote do 15 dní zdôvodnenie neuvedenia podpisu pôvodného odberateľa.
Vyplnenú a podpísanú žiadosť doručte prostredníctvom prevádzkovateľa poštových a/alebo zásielkových služieb na adresu:
pre variantu A:
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
pre variantu B:
na adresu dodávateľa elektriny.
V prípade neúplnosti a/alebo nesprávnosti údajov uvedených v Žiadosti, bude Vaša Žiadosť zamietnutá.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA
PRED UZATVORENÍM ZMLUVY O PRIPOJENÍ
1. Poskytovateľ služby
Obchodné meno: Stredoslovenská distribučná, a. s.
Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36442151
IČ DPH: SK2022187453
DIČ: 2022187453
Obchodný register: Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10514/L
Číslo účtu: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
2. Kontaktné údaje poskytovateľa služby
Telefonický kontakt: 0850 166 007 (pracovné dni od 8:00 do 15:00 hod.)
Mail: prevadzkovatel@ssd.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop a bezplatne)
3. Predmet zmluvy o pripojení
Predmetom zmluvy o pripojení je poskytnutie služby – pripojenie užívateľa sústavy k distribučnej sústave spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a. s. (ďalej len „SSD, a. s.“), podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Cena za pripojenie a platobné podmienky
Cena za pripojenie je určená podľa platného cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a je uvedená v zmluve
o pripojení ako pevná cena za pripojenie do distribučnej sústavy SSD, a. s. (ďalej len „pripojovací poplatok“). Pripojovací poplatok uhradí
užívateľ sústavy zálohovo vopred. Výška, variabilný symbol a termín úhrady pripojovacieho poplatku sú uvedené v zmluve o pripojení.
K prijatej platbe vystaví SSD, a. s., faktúru v súlade s platným zákonom o DPH. Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku vykoná SSD,
a. s., vyúčtovacou faktúrou, vystavenou do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k elektroenergetickému
zariadeniu SSD, a. s., vybudovanému pre účely pripojenia odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD, a. s., alebo
po pripojení odberného miesta k jestvujúcej distribučnej sústave SSD, a. s. Prípadný nedoplatok/preplatok z vyúčtovacej faktúry uhradí
povinná strana v lehote do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. V prípade, že platba bude uhradená na iný účet, alebo pod nesprávnym
variabilným symbolom, prípadne v inej ako dohodnutej výške, bude považovaná za neuhradenú a užívateľovi sústavy nevznikne nárok
na pripojenie. Úhradou pripojovacieho poplatku užívateľovi sústavy nevzniká nárok na majetkovú účasť na elektroenergetickom zariadení vybudovanom SSD, a. s., za účelom pripojenia.
5. Dodacie podmienky a lehota dodania služby
Pripojenie k distribučnej sústave SSD, a. s., sa uskutočňuje v súlade so zmluvou o pripojení, pripojovacími podmienkami stanovenými
vo vyjadrení SSD, a. s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o pripojení, v súlade s Obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy pre miestne distribučné sústavy a koncových odberateľov elektriny, ktoré tvoria Prílohu Prevádzkového poriadku SSD,
a. s., schvá-leného ÚRSO (ďalej len „Obchodné podmienky pripojenia“), Technickými podmienkami SSD, a. s. (ďalej „TP SSD“) a v súlade
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obchodné podmienky pripojenia a TP SSD sú k dispozícii na kontaktných
miestach SSD, a. s., a na webovom sídle SSD, a. s., www.ssd.sk. Užívateľa sústavy je možné pripojiť len po splnení všetkých povinností
užívateľa sústavy uve-dených v zmluve o pripojení, Obchodných podmienkach pripojenia, TP SSD a po splnení pripojovacích podmienok stanovených vo vyjadrení SSD, a. s., a pri zabezpečení potrebnej súčinnosti užívateľa sústavy spojenej s pripojením, po úhrade
pripojovacieho poplatku uvedeného v zmluve o pripojení.
SSD, a. s., pripojí odberné elektrické zariadenie užívateľa sústavy do piatich pracovných dní po splnení podmienok zmluvy o pripojení,
TP SSD, Obchodných podmienok pripojenia SSD, a. s., a po splnení pripojovacích podmienok stanovených vo vyjadrení SSD, a. s.
Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD, a. s., je uvedený v zmluve o pripojení a je závislý odo dňa právoplatného stavebného povolenia na vybudovanie elektroenergetického zariadenia SSD, a. s., ak je takéto zariadenie budované pre účely pred¬metného pripojenia. SSD, a. s., si vyhradzuje právo na zmenu termínu vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD, a. s., alebo zmenu technického riešenia pripojenia, pričom zmenu termínu SSD, a. s., oznámi užívateľovi sústavy aj s uvedením dôvodu zmeny termínu.
Užívateľovi sústavy vzniká právo na pripojenie najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktoré je vydané
pre SSD, a. s., ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy na vybudované elektroenergetické zariadenie, ak je vybudovanie elektroenergetického zariadenia SSD, a. s., potrebné pre pripojenie odberného elektrického zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
SSD, a. s.
V prípade, že užívateľ sústavy neuhradil pripojovací poplatok v termíne stanovenom v zmluve o pripojení je povinný podať novú Žiadosť
o pri¬pojenie. V takomto prípade bude stanovený nový termín realizácie pripojenia.

6. Doba trvania zmluvy
Zmluva o pripojení sa uzatvára na dobu neurčitú, ak v zmluve o pripojení nie je uvedené inak. Užívateľ sústavy je oprávnený zmluvu
o pripojení vypovedať v dvojmesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, kedy bola výpoveď SSD, a. s., doručená a končí sa posledným dňom príslušného mesiaca.
7. Zodpovednosť za vady poskytovanej služby
Spoločnosť SSD, a. s., je zodpovedná za vady výrobku alebo služby podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. SSD, a. s., ako poskytova¬teľ služby pripojenia a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný dodržiavať štandardy kvality podľa Vyhlášky č. 236/2016
Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.
8. Riešenie sporov
Postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií užívateľa sústavy je upravený v čl. 15 Prevádzkového poriadku spoločnosti SSD, a. s.
Prevádzkový poriadok SSD, a. s., je zverejnený na webovom sídle SSD, a. s., www.ssd.sk a na kontaktných miestach. ÚRSO rozhoduje
spory medzi SSD, a. s., a užívateľom sústavy podľa § 38 Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon
o regulácii“), ak SSD, a. s., a užívateľ sústavy nedosiahli dohodu na riešení sporu, ak s tým obaja účastníci sporového konania súhlasia
a ak od porušenia povinnosti účastníka sporového konania neuplynul viac ako jeden rok, inak vo veci rozhoduje súd.
Užívateľ sústavy je podľa § 37 Zákona o regulácii oprávnený predložiť ÚRSO na alternatívne riešenie spor so SSD, a. s., ak sa ohľadom
predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a užívateľ sústavy nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh na alternatívne riešenie sporu je potrebné predložiť najneskôr do 45 dní od
doručenia vybavenia reklamácie.

