
 
                            ŽIADOSŤ o pripojenie do distribučnej sústavy. 

                             Poradové číslo pripojenia/celkový počet pripojení 
*1

:   

                                           Nové pripojenie/zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity
*2

. 
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1. Identifikačné údaje žiadateľa: 

Obchodné meno žiadateľa:   

Sídlo: Štatutárny zástupca žiadateľa:  

Zodpovedný zástupca: 

IČO:  

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Zápis v OR: 

 

Adresa pre doručovanie pošty: 

Telefón: 

Fax: 

Mail: 

 

2. Miesto odberu 

     

3. Charakteristika budúceho odberného miesta: 

Druh odberu (domácnosť/oprávnený odberateľ):  

Prístup PDS k určenému meradlu (bezproblémový, obmedzený, žiadny + popis):  

Maximálna rezervovaná kapacita:  

Účel odberu:  

Zoznam odberných zariadení žiadateľa s technickými parametrami – počet ks, istenie – 

veľkosť ističa, elektrický príkon, ročný odber elektriny, napäťová úroveň pripojenia (možno 

doložiť v prílohe): 

4. Termín pripojenia k DS:  

5. Dátum odpojenia od DS/predpokladaná doba trvania pripojenia: neurčito 

 

6. Odberné miesto (označenie/špecifikácia, napäťová úroveň): 

      

7. Požadovaná distribučná kapacita: 

    Ročná:  

    Mesačná (iba v prípade veľkoodberu alebo na výzvu PDS): 

     

 

*1 ak žiadateľ žiada o viac odberných miest alebo už má s PDS uzatvorenú nejakú zmluvu o pripojení, tu uvedie 

o koľké pripojenie ide/ z koľkých pripojení. V prípade, že žiadateľ  má viac pripojení, predkladá PDS aj sumár 

za všetky pripojenia. V sumárnej žiadosti vypĺňa položky: 1., 3–účel, 4-prvý dátum, 5-posledný dátum, 6-

celkový počet, 7-súčet všetkých, pričom v takom prípade doklady v zmysle bodu 9, 10 prikladá iba raz. 

*2 nehodiace sa prečiarknite. 
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8. Technické podmienky pripojenia (iba ak vlastníkom miesta odberu nie je PDS): 

Napäťová úroveň:  

Materiál prípojky:  

Umiestnenie poistnej skrine, transformátora, meradla (možno nahradiť predložením PD): 

Prílohou žiadosti bude tiež PD schválená dotknutými orgánmi štátnej správy, a správa 

o odbornej prehliadke a skúške rozvodov a zariadení pripájaných k odbernému miestu.  

 

9. Doklady preukazujúce právne postavenie. 

Príloha žiadosti má obsahovať doklady preukazujúce právne postavenie žiadateľa: overené 

údaje z občianskeho preukazu, výpis so živnostenského registra, výpis z obchodného registra, 

prípadne iný doklad v originálnom vyhotovení alebo notárom overenom origináli, pričom 

originál nesmie byť starší ako tri mesiace. 

 

10. Vybudovanie nových výstupných bodov. 

V prípade že žiadateľ o pripojenie nemá možnosť využitia existujúceho odberného miesta, 

bodu pripojenia a DS ešte umožňuje zvýšenie počtu odberných miest, žiadateľ uvedie svoj 

návrh na ich vybudovanie. V návrhu uvedie technické riešenie, investičné krytie a spôsob 

vyriešenia vlastníckych vzťahov k vybudovanému miestu po jeho vybudovaní alebo po 

ukončení zmluvných vzťahov s PDS: 

 

11. Doklady o užívaní nehnuteľnosti, týkajúcich sa pripojenia k DS. 

Žiadateľ predloží, list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu so súhlasom vlastníka s pripojením 

k DS. 

 

 


