
ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE  
ODBERNÉHO ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA – MIMO DOMÁCNOSTI

1. PREDMET ŽIADOSTI*  (označte iba jednu možnosť)

  Pripojenie nového odberného miesta         Krátkodobý odber         Nabíjacia stanica s inštalovaným výkonom nad 100 kW
  Pripojenie odpojeného odberného miesta (ktoré bolo odpojené viac ako 2 roky)

2. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI (Vypíšte čitateľne paličkovým písmom)
Názov spoločnosti*:
IČO*: IČ DPH*:
Obec*:  PSČ*:
Ulica*: Telefón*:
E-mail:

3. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA  (vyplňte, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu)
Obec*:  PSČ*:
Ulica*: Číslo domu*:

4. ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
Katastrálne územie*: PSČ*:
Obec*: Ulica*:
Číslo parcely*: Číslo domu / bytu*:

5. TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA
Požadovaná hodnota hlavného ističa v ampéroch pred elektromerom alebo max. rezervovaná kapacita (kW)*:                     A alebo    kW
Požadovaný počet fáz*:       1-fáza     3-fázy
Druh elektrického ohrevu vody*:   bojler   prietokový ohrievač   tepelné čerpadlo   bez el. ohrevu vody
Druh elektrického kúrenia*:  priamovýhrevné   akumulačné   tepelné čerpadlo   bez elektrického kúrenia
Typ stavby:   priemyselný park  výrobné priestory  skladové priestory  predajné priestory

 kancelárske priestory  ubytovacie priestory  polyfunkčný objekt  osvetlenie  nabíjacia stanica
 iné (špecifikovať): 

Odberné miesto bude prevádzkované ako miestna distribučná sústava*:  Áno  Nie

6. POVINNÉ PRÍLOHY*
Prehľadný situačný plán (snímka z katastrálnej mapy) s vyznačením polohy objektu vrátane parcelných čísiel pozemkov a názvov ulíc 
v mierke 1 : 1 000 alebo 1 : 2 000, resp. 1 : 2 880.

7. DEKLAROVANIE VZŤAHU K NEHNUTEĽNOSTI
Svojím podpisom potvrdzujem, že som vlastníkom nehnuteľnosti, respektíve disponujem súhlasmi s nakladaním s nehnuteľnosťou od vlastní-
kov, ktorí majú v súhrne nadpolovičný vlastnícky podiel k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude nachádzať odberné miesto, ktorého sa táto žiadosť 
týka. Prehlasujem, že pre účely tejto žiadosti som v zmysle platnej legislatívy oprávnený s uvedenou nehnuteľnosťou nakladať a na požiadanie 
SSD, a.s., sa zaväzujem túto skutočnosť preukázať v lehote do 30 dní od požiadania zo strany SSD, a.s.

8. POZNÁMKY ŽIADATEĽA

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. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

.................................................................. ..........................................................
Dátum a pečiatka podateľne SSD, a. s. Dátum Podpis žiadateľa

Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť a správnosť údajov uvedených v žiadosti.
Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle Stredoslovenskej distribučnej, a. s.:  www.ssd.sk
*povinný údaj, v prípade, že polia označené * nebudú vyplnené, resp. nebudú doložené povinné prílohy, nebude táto žiadosť  
  akceptovaná zo strany SSD, a.s. 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

DIČ*:

Číslo domu*:
Kontaktná osoba*:

 



POKYNY K VYPLNENIU ŽIADOSTI
Žiadosť je určená pre uzavretie Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia (ďalej len „OEZ“) žiadateľa k distribučnej 
sústave Stredoslovenskej distribučnej, a.s. v prípade dostatočnej kapacity na pripojenie OEZ v zmysle tejto žiadosti.
Žiadosť je možné vyplniť elektronicky s následným vytlačením a podpísaním, alebo vytlačiť a vyplniť čitateľne podľa nasledovných pokynov:

1. Predmet žiadosti - je povinný údaj, krížikom označte jednu z uvedených možností, v prípade, že nebude označená žiadna možnosť, alebo 
bude označených viac ako jedna možnosť, žiadosť bude vrátená žiadateľovi na prepracovanie.

2. Údaje o žiadateľovi
 Názov spoločnosti, IČO a DIČ - je povinný údaj, IČ DPH – uveďte v prípade ak ste platcom DPH,
 Obec - je povinný údaj, uveďte názov obce,
 PSČ - je povinný údaj, uveďte poštové smerovacie číslo,
 Ulica - je povinný údaj, uveďte názov ulice, ak obec nemá uličný systém, uveďte opätovne názov obce,
 Číslo domu - je povinný údaj, uveďte orientačné číslo domu, pre doručenie stanoviska,
 E-mail – uveďte Vašu e-mailovú adresu. Na zadanú e-mailovú adresu Vám zašleme potrebné informácie na spustenie sledovania stavu 

žiadosti s možnosťou sťahovania a zadávania požadovaných dokumentov prostredníctvom internetu. Ak tento údaj neuvediete potom 
budeme s Vami komunikovať len prostredníctvom pošty.,

 Telefón - je povinný údaj, uveďte Vaše telefónne číslo.
 Kontaktná osoba - je povinný údaj, uveďte kontaktnej osoby za Vašu spoločnosť.
3. Korešpondenčná adresa – údaje vyplňte iba v prípade, ak je korešpondenčná adresa odlišná od adresy trvalého pobytu.
4. Adresa odberného miesta
 Katastrálne územie – je povinný údaj, uveďte názov katastrálneho územia uvedený na liste vlastníctva, kde sa záujmové územie nachádza,
 PSČ - je povinný údaj, uveďte poštové smerovacie číslo obce,
 Obec - je povinný údaj, uveďte názov obce, kde sa záujmové územie nachádza,
 Číslo parcely - je povinný údaj, uveďte číslo parcely (parciel), na ktorej (ktorých) sa záujmové územie nachádza,
 Číslo domu / bytu - uveďte v prípade ak sa jedná o dlhodobo odpojenú nehnuteľnosť ( viac ako 2 roky ), alebo v prípade ak sa jedná o 

nový byt, ktorý je súčasťou IBV.
5. Technické parametre odberného miesta
 Požadovaná hodnota hlavného ističa pred elektromerom – je povinný údaj, uveďte hodnotu hlavného ističa v ampéroch,
 Požadovaný počet fáz – je povinný údaj, označte jednu z možnosti pre počet fáz, ktoré budú súčasťou elektrického prívodu - odberného 

elektrického zariadenia z distribučnej sústavy,
 Druh elektrického ohrevu vody - je povinný údaj, označte jednu z možností,
 Druh elektrického kúrenia - je povinný údaj, označte jednu z možností, 
 Typ stavby – Nepovinný údaj, ktorý súži len na informáciu pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s.
 Odberné miesto bude prevádzkované ako miestna distribučná sústava – povinný údaj, uveďte či bude, alebo nebude odberné miesto 

prevádzkované ako miestna distribučná sústava.
6. Povinné prílohy
 Prehľadný situačný plán / katastrálna mapa - je povinná príloha, k žiadosti je potrebné doručiť mapu umiestnenia stavby.
7. Deklarovanie vzťahu k nehnuteľnosti – žiadateľ deklaruje svoj vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude nachádzať odberné miesto, 

ktorého sa táto žiadosť týka.
8. Doplňujúce informácie žiadateľa – prípadné ďalšie upresňujúce informácie žiadateľa ku žiadosti. 
 Ak požadujete pripojiť odberné miesto, ktoré bolo odpojené viac ako dva roky odporúčame na tomto mieste uviesť EIC kód tohto odberné-

ho miesta v prípade ak ním disponujete.
9. Potvrdenie správnosti údajov 
 Dátum - je povinný údaj, uveďte dátum vyplnenia žiadosti,
 Podpis žiadateľa – žiadosť musí byť podpísaná žiadateľom.

Správne vyplnenú a podpísanú žiadosť doručte prostredníctvom prevádzkovateľa poštových a/alebo zásielkových služieb na adresu: 
Stredoslovenská distribučná, a.s., 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,

V prípade neúplnosti a/alebo nesprávnosti údajov uvedených v žiadosti, bude Vaša žiadosť zamietnutá. Žiadateľ je následne povinný podať 
novú žiadosť.
Zákonná 30 dňová lehota na vybavenie Vašej žiadosti začne plynúť až po doručení kompletne vyplneného a podpísaného tlačiva s povinnými 
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