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Žiadosť

*Titul, meno a priezvisko

*Dátum narodenia

2. Žiadateľ

*Číslo miesta dodávky (EIC)

*Ulica

*Obec/časť obce

6. Adresa odberného miesta 

*Okres

*PSČ

*Katastrálne územie

*Číslo parcely

Číslo elektromera

*Číslo orientačné/súpisnéPoschodieČíslo bytu

Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave – Domácnosti
1. *Predmet žiadosti

 pripojenie nového odberného miesta
 zmena odberateľa na existujúcom odbernom mieste bez zmeny hlavného ističa 
a zmeny merania

 zvýšenie/zníženie hodnoty hlavného ističa pred elektromerom (predstavuje 
 hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity)existujúceho odberného miesta 

 zmena počtu fáz  (z 1 na 3 fázy a naopak)
 zmena typu merania  
(jednotarifné meranie 1T na dvojtarifné meranie 2T)

 prekládka merania (zmena umiestnenia elektromerového 
rozvádzača na verejne prístupné miesto)

 pripojenie nabíjacej stanice pre elektromobily

Ulica

*Obec/časť obce

3. Trvalý pobyt Žiadateľa

*PSČ

*Číslo orientačné                                súpisné

PSČ

Ulica

Obec/časť obce

4. Korešpondenčná adresa Žiadateľa (vyplňte, iba ak sa líši od adresy trvalého pobytu)

Číslo orientačné                                  súpisné

5. Kontakt

Osoba oprávnená podpísať zmluvu (titul, meno, priezvisko) – vyplňte, iba ak osoba nie je totožná so Žiadateľom

Názov banky Číslo účtu/kód banky 

*V prípade, že údaje v poliach označených hviezdičkou nebudú vyplnené, resp. žiadosť nebude obsahovať prílohy podľa bodu 10), nebude táto žiadosť akceptovaná našou spoločnosťou.

7. Vyhlásenia Žiadateľa
Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude odberné elektrické/elektroenergetické 
zariadenie (ďalej len „zariadenie“) zriadené, resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie 
zriadené, so zriadením/prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.

8. Technické údaje
*Požadovaný počet fáz  1 fáza  3 fázy
*Existujúca hodnota hlavného ističa pred elektromerom (predstavuje hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity)   A
*Požadovaná hodnota hlavného ističa pred elektromerom (predstavuje hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity)  A
*Požadované meranie  jednotarifné  dvojtarifné
Spôsob využitia odberného miesta (byt, obchod, garáž, záhrada...) 

Telefón/mobil E-mail

Odoslanie zmluvy o pripojení na email
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Žiadosť

10. Požadované prílohy k žiadosti
– prehľadný situačný plán s vyznačením polohy objektu vrátane parcelných čísiel pozemkov a názvov ulíc (v mierke 1 : 1 000 alebo 1 : 2 000, resp. 1 : 2 880). V pláne odporúča zakresliť 

všetky susedné objekty

11.  Ochrana osobných údajov Žiadateľa
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „PDS“), spracúva a využíva osobné údaje v rozsahu uvedenom v žiadosti o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave (ďalej 
len „Žiadosť“) a v Zmluve o pripojení zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Zmluva“), na účel uzatvorenia a plnenia 
Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, čo v sebe zahŕňa aj fakturáciu ceny za pripojenie, prípadne iných poplatkov na základe Zmluvy a evidenciu pohľadávok zo Zmluvy, spoluprácu 
a poskytovanie súčinnosti orgánom verejnej moci a iným osobám v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Podstatnou náležitosťou uvedeného účelu je 
jednoznačná identifikácia Žiadateľa pre potreby plnenia si a vymoženia povinností Žiadateľa zo Zmluvy, riadneho a úplného vysporiadania všetkých záväzkov a nárokov zo Zmluvy.
Žiadateľ je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) povinný 
poskytnúť PDS údaje označené v Žiadosti a v Zmluve ako povinné, a to údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania vymedzeného v predchádzajúcom odseku, inak má 
PDS právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy. Poskytnutie ostatných údajov je výlučne dobrovoľné. 
Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj sprostredkovateľ PDS v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve. 
V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov PDS oznamuje Žiadateľovi, že sprostredkovateľom PDS pri spracúvaní osobných údajov Žiadateľa sú spoločnosti: Západoslovenská 
energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551; E.ON Business Services Slovakia spol. s r.o., so sídlom Čulenova 5, 811 09 Bratislava, IČO: 31 404 600; E.ON 
Business Services GmbH, so sídlom Humboldtstrasse 33, 301 69 Hannover, Nemecká spolková republika; Crystal Call, a.s., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 805. 
Ak PDS poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov, zabezpečí oznámenie tejto skutočnosti Žiadateľovi v lehote ustanovenej Zákonom 
o ochrane osobných údajov, pokiaľ mu túto povinnosť ukladá Zákon o ochrane osobných údajov. PDS je oprávnený splniť si túto svoju informačnú povinnosť aj zverejnením zoznamu 
sprostredkovateľov na svojom webovom sídle www.zsdis.sk. 
Žiadateľ ako dotknutá osoba má podľa ustanovenia § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od PDS vyžadovať: (i) potvrdenie, či sú alebo nie 
sú osobné údaje o ňom spracúvané, (ii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) 
druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je Žiadateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom 
spracúvania a vyhodnocovania operácií, (iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, (iv) vo všeobecne 
zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (v) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (vi) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné 
údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (vii) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, (viii) blokovanie jeho osobných údajov 
z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak PDS spracúva osobné údaje na základe súhlasu Žiadateľa (ako dotknutej osoby). 
Podľa § 28 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov má Žiadateľ na základe písomnej žiadosti právo u PDS namietať voči (i) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých 
predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, (ii) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) 
Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo (iii) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane 
osobných údajov na účely priameho marketingu. 
Podľa § 28 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov Žiadateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u PDS kedykoľvek namietať voči 
spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov 
o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu 
nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Žiadateľa je oprávnená, PDS je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Žiadateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať 
a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 
Podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov Žiadateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má ďalej právo u PDS kedykoľvek namietať 
a nepodrobiť sa rozhodnutiu PDS, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného 
spracúvania jeho osobných údajov. Žiadateľ má právo žiadať PDS o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom PDS je 
povinný žiadosti Žiadateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia PDS informuje 
Žiadateľa v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Žiadateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia 
na zabezpečenie oprávnených záujmov Žiadateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov PDS vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel 
požiadavke Žiadateľa, alebo ak PDS na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Žiadateľa. 
Podľa § 28 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov ak Žiadateľ uplatní svoje právo (i) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje 
za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Žiadateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, (ii) 
osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Žiadateľa; kópiu zápisnice je 
PDS povinný odovzdať Žiadateľovi, (iii) u sprostredkovateľa podľa bodu (i) alebo (ii) vyššie, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať PDS bez zbytočného odkladu. 
Podľa § 28 ods. 7 Zákona o ochrane osobných údajov Žiadateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane 
osobných údajov. 
Podľa § 28 ods. 8 Zákona o ochrane osobných údajov ak Žiadateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. 
Podľa § 28 ods. 9 Zákona o ochrane osobných údajov ak Žiadateľ nežije, jeho práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov.
Dátum Miesto *Podpis Žiadateľa

9. Doplňujúce údaje žiadateľa, poznámky


