
Manuál 
ako vyplniť Žiadosť o pripojenie 
zariadenia k distribučnej sústave

–Firmy a organizácie
Pri žiadosti o:
• Zriadenie nového odberného miesta
• Zmenu pripojenia existujúceho odberného miesta
• Pripojenie odberného miesta, ktoré bolo odpojené
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1) Predmet žiadosti – povinný údaj
• Pripojenie nového odberného miesta

Označte krížikom v prípade, ak potrebujete zriadiť nové odberné miesto – ak 
ide o novostavbu, nové odberné miesto v existujúcej budove, nový odber 
na pozemku, stavbu objektu/domu na podnikateľské účely, obnovu miesta 
spotreby a pod.

• Pripojenie nového odberného miesta súvisiaceho so zariadením 
na výrobu elektriny
Označte krížikom v prípade, ak potrebujete zriadiť nové odberné miesto priamo 
súvisiace s pripojením zariadenia na výrobu elektriny (FTVE, BPS, KGJ, MVE 
a pod.).

• Zmena odberateľa na existujúcom odbernom mieste
Označte krížikom v prípade, ak požadujete zmeniť odberateľa na už 
existujúcom odbernom mieste (kúpili ste budovu/objekt/pozemok alebo 
byt/dom, ktorý chcete využívať na podnikateľské účely), aj v prípade, že 
chcete využívať nehnuteľnosť ako podnikateľ, pričom predchádzajúci vlastník 
bol domácnosť, alebo ak sa mení účel použitia získaného objektu/budovy 
na podnikateľské účely.
Je však dôležité dodržať podmienku, že na predmetnom odbernom mieste 
nebudete nič meniť (výkon, fázy, hlavný istič, maximálnu rezervovanú 
kapacitu). To znamená, že odberné miesto zostáva bez technických zmien 
a zmení sa len vlastník odberného miesta. 

• Zvýšenie/zníženie maximálnej rezervovanej kapacity  
(ďalej len MRK)
Označte krížikom v prípade, ak požadujete zmenu hodnoty hlavného ističa pred 
elektromerom na existujúcom odbernom mieste (MRK). To znamená, že chcete 
napríklad zvýšiť kapacitu z 3 x 25 A na 3 x 32 A (kde 3 = 3 fázy a 25 A, 32 A = 
výška MRK/hodnota hlavného ističa v ampéroch). 
To isté platí aj pre odberné miesta s dojednanou MRK v kilowattoch (pripojenie 
na distribučnú sieť vysokého napätia). 
O zvýšenie MRK je nevyhnutné požiadať, keď vám existujúca MRK, resp. hlavný 
istič už nepostačuje, resp. v odbernom mieste uvažujete s nainštalovaním 
nových či energeticky náročnejších spotrebičov (napr. pri rozšírení prevádzky, 
pri zmene spôsobu využitia objektu a pod.) a je pravdepodobné, že budete mať 
vyššiu spotrebu elektrickej energie. 
Zníženie MRK môžete žiadať napríklad vtedy, ak máte vyšší hlavný istič pred 
elektromerom, než v skutočnosti potrebujete. Napríklad keď znížite energetickú 
náročnosť odberného miesta (zmena výrobnej kapacity), resp. meníte spôsob 
využitia objektu z výrobnej haly na sklady a z ekonomických dôvodov nie je pre 
vás terajšia hodnota MRK výhodná. 
Hodnotu hlavného ističa zistíte priamo z vašej faktúry.
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• Zmena počtu fáz
Označte krížikom v prípade, ak potrebujete zmeniť počet fáz z 1 na 3 fázy 
(a naopak). 
Jednu fázu odporúčame pre odberné miesta, v ktorých sa elektrina 
využíva v malej miere, napr. na osvetlenie menších priestorov či napojenie 
elektroinštalácie s nízkym elektrickým príkonom (napr. osvetlenie priestorov, 
výmenníkové stanice, anténne napájače, káblová televízia a pod.). 
Tri fázy odporúčame pre odberné miesta (prevádzky) s vyššími nárokmi 
na energiu, t.j. ak využívate náročnejšie trojfázové spotrebiče (výrobné 
zariadenia, elektrické sporáky či klimatizácie, zváračky, pracovné stroje, odbery 
s elektrickým vykurovaním a pod.). 

• Zmena typu merania
Označte krížikom v prípade, ak potrebujete zmeniť meranie z jednotarifného 
na dvojtarifné.
Jednotarifné meranie je meranie, keď za odoberanú elektrinu platíte počas 
celého dňa rovnakú cenu.
Dvojtarifné meranie používajú podnikateľské subjekty, ktoré spravidla používajú 
elektrickú energiu na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody 
v elektrických bojleroch či v čase nižšieho odberu zo siete (nočné prevádzky, 
víkendy a pod.). 
Pri dvojtarifnom meraní sa cena za odobratú elektrickú energiu mení 
v závislosti od toho, či elektrické zariadenie využíva elektrinu počas vysokej 
tarify (VT) alebo nízkej tarify (NT). 
Ak sa rozhodnete pre zmenu z jednotarifného merania na dvojtarifné, je 
pravdepodobné, že bude potrebné vymeniť elektromerový rozvádzač za väčší 
z dôvodu nutnosti inštalovania spínacích technických zariadení zo strany 
distribútora elektriny.

• Prekládka merania
Označte krížikom v prípade, ak potrebujete zmeniť umiestnenie 
elektromerového rozvádzača v rámci existujúceho odberného miesta. Ide 
napríklad o prekládku z interiéru do exteriéru, z objektu/budovy do oplotenia, 
zmenu vzdušnej elektrickej prípojky na podzemnú. Konkrétnu požiadavku 
na prekládku merania zapíšte do bodu 8) Doplňujúce údaje žiadateľa.

• Krátkodobý odber
Označte krížikom v prípade, ak potrebujete pripojiť odber počas maximálne 30 
kalendárnych dní, nie viackrát ako 4-krát počas kalendárneho roka na jednom 
odbernom mieste (napr. kolotoče, cirkusy, prenosy TV). 

• Pripojenie nabíjacej stanice pre elektromobily
Označte v prípade, ak nové odberné miesto, ktoré potrebujete zriadiť, bude 
určené pre nabíjanie elektromobilov. V tomto prípade je potrebné označiť 
krížikom ako aj pripojenie nového odberného miesta, tak aj  pripojenie 
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nabíjacej stanice pre elektromobily. V prípade, ak požadujete zmenu technických 
podmienok pripojenia na existujúcom odbernom mieste a na tomto odbernom 
mieste bude pripojená nabíjacia stanica pre elektromobily, označte krížikom 
príslušnú možnosť (napr. Zvýšenie/zníženie maximálnej rezervovanej kapacity) 
a zároveň pripojenie nabíjacej stanice pre elektromobily.

2) Žiadateľ – povinný údaj
Vyplňte vaše údaje (údaje o spoločnosti/podnikateľovi). 
IČ DPH – V prípade, ak nemáte pridelené IČ DPH, tento údaj nevypĺňajte.

3) Sídlo žiadateľa – povinný údaj 
Vyplňte vaše sídlo (žiadateľa) uvedené v obchodnom/živnostenskom registri.

4) Adresa pre doručovanie písomností
Vyplňte adresu, na ktorú má byť zaslaná Zmluva o pripojení odberného elektrického 
zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (ďalej len Zmluva o pripojení). Tento bod 
vyplňte iba v prípade, ak sa adresa pre doručovanie písomností líši od sídla žiadateľa.

5) Kontakt
Vyplňte telefonický/e-mailový kontakt, aby sme vás v prípade potreby mohli 
kontaktovať.

V prípade, že si želáte odoslať návrh zmluvy o pripojení v elektronickej podobe, 
vyplňte prosím čitatelne vašu emailovú adresu. 

Vyplňte oprávnené osoby k podpisy zmluvy o pripojení v súlade s aktuálnym 
obchodným/živnostenským registrom. Môže ísť napríklad o konateľa, prokuristu 
a pod.

• Osoby oprávnené na podpis zmluvy (konať vo veciach zmluvy) – 
povinný údaj
Ak existujú aj iné osoby ako vy (žiadateľ), ktoré sú oprávnené podpísať 
Zmluvu o pripojení – napríklad spolumajitelia, doplňte ich v tejto časti spolu 
s ich funkciou. Je potrebné, aby údaj bol v súlade s aktuálnym obchodným/
živnostenským registrom.

Vyplňte vaše bankové spojenie – názov banky a číslo účtu/kód banky, aby sme 
vám v prípade preplatkov mohli poslať peniaze priamo na váš bankový účet.

6)  Adresa odberného miesta 
• Ulica – povinný údaj

Vyplňte ulicu, na ktorej má byť zriadené odberné miesto. V prípade, ak neexistuje 
(nie je ešte pridelený názov), uveďte názov najbližšej ulice s poznámkou 
„najbližšia ulica“. Tento údaj nám pomôže pri identifikovaní vášho odberného 
miesta a definovaní miesta pripojenia nového odberu do distribučnej siete.



5

• Číslo orientačné/súpisné – povinný údaj
Vyplňte pridelené orientačné a súpisné číslo. Ak ešte nebolo pridelené, je 
potrebné vyplniť políčko „Číslo parcely“. Napríklad v prípade, že máte iba 
pozemok alebo staviate novú budovu/objekt, väčšinou orientačné číslo ešte 
nemáte. 

• Číslo parcely – povinný údaj
Vyplňte v prípade, ak ide o pripojenie nového odberného miesta alebo ak ešte 
nemáte pridelené orientačné/súpisné číslo. Tento údaj je veľmi dôležitý pre 
identifikáciu umiestnenia budúceho odberného miesta. 

• Číslo miesta dodávky (EIC) – povinný údaj
Vyplňte iba v prípade existujúceho odberného miesta (tento údaj je uvedený 
na vyúčtovacej faktúre). Príklad čísla miesta dodávky: „24ZZS2176655000A“

• Obec, okres, PSČ, katastrálne územie – povinný údaj
Vyplňte podľa listu vlastníctva.

• Číslo bytu, poschodie a číslo elektromera - sú nepovinné, doplnkové 
údaje o Vašom odbernom mieste.

7) Vyhlásenia Žiadateľa
Pozorne si prečítajte vyhlásenie, ktorým potvrdzujete, že ste výlučným vlastníkom/
väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude odberné 
elektrické/elektroenergetické zariadenie (ďalej len „zariadenie“) zriadené.
V prípade že nie ste výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom 
nehnuteľnosti/stavby týmto vyhlasujete, že máte preukázateľný 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. Na tento súhlas môžete 
využiť pripravený formulár uverejnený na internetovej stránke našej spoločnosti.

8) Elektrické spotrebiče
Vyplňte inštalovaný príkon spotrebičov podľa jednotlivých kategórií, ktoré budú 
v odbernom mieste nainštalované. V závere spočítajte všetky inštalované príkony 
a výslednú hodnotu zapíšte do riadka „Inštalovaný príkon spolu“.

9) Doplňujúce údaje žiadateľa
V doplňujúcich údajoch vyplňte informáciu, ktorá v tlačive nie je predtlačená a je 
potrebné, aby sme o nej vedeli. Napríklad text: „V nasledujúcom roku uvažujeme 
s rozšírením prevádzky a zvýšením odberu na 80 A“, prípadne inú poznámku 
k vašej požiadavke. 
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10) Technické údaje
• Pripojenie nového odberného zariadenia – povinný údaj

Vyplňte druh pripojenia podľa toho, či ide o dočasné (napr. kolotoče, cirkusy – 
krátkodobý odber) alebo definitívne pripojenie.

• Požadovaný počet fáz – povinný údaj
Vyplňte požadovaný počet fáz (1 fáza = 230 V,  
3 fázy = 400 V).
Jednu fázu odporúčame pre odberné miesta, v ktorých sa elektrina 
využíva v malej miere, napr. na osvetlenie menších priestorov či napojenie 
elektroinštalácie s nízkym elektrickým príkonom (napr. osvetlenie priestorov, 
výmenníkové stanice, anténne napájače, káblová televízia a pod.). 
Tri fázy odporúčame pre odberné miesta (prevádzky) s vyššími nárokmi 
na energiu, t.j. ak využívate náročnejšie trojfázové spotrebiče (výrobné 
zariadenia, elektrické sporáky či klimatizácie, zváračky, stroje, odbery 
s elektrickým vykurovaním a pod.). 

• Existujúca maximálna rezervovaná kapacita (MRK) – povinný údaj
V prípade nového odberu uveďte hodnotu „0“.
Pri zmene podmienok existujúceho odberného miesta (zvýšenie/zníženie MRK, 
zmena počtu fáz, zmena typu merania...) uveďte existujúcu hodnotu MRK.
Túto hodnotu zistíte zo Zmluvy o pripojení uzatvorenej so Západoslovenská 
distribučná, a.s.; priamo z elektromerového rozvádzača; prípadne môžete 
kontaktovať našu zákaznícku linku, na ktorej vám radi pomôžeme. 
MRK môžete uviesť buď v ampéroch, alebo v kilowattoch.

• Požadovaná maximálna rezervovaná kapacita (MRK) – povinný 
údaj
Vyplňte požadovanú hodnotu hlavného ističa v ampéroch alebo kilowattoch 
na základe odporučenia projektanta alebo vášho elektrikára. Výška hlavného 
ističa môže byť rozdielna podľa individuálnych podmienok zákazníka. 
Napríklad:
3-fázový odber s 25 A hlavným ističom pred elektromerom vám odporúčame 
zvoliť v prípade, že: 
– chcete pripojiť obchod či iný podnikateľský objekt (existujúci či nový),
– idete stavať, resp. prestavovať existujúci objekt a potrebujete elektrinu 

na stavebné účely, 
– budete využívať elektrinu na kúrenie či ohrev teplej úžitkovej vody, 
– budete využívať elektrinu na varenie (sklokeramická či indukčná varná 

doska), 
– budete využívať elektrickú klimatizáciu, 
– budete využívať trojfázové spotrebiče a pod. 
1-fázový odber s 25 A hlavným ističom pred elektromerom vám odporúčame 
zvoliť v prípade, že ide o bežný objekt s nižšou spotrebou elektriny, garáže, 
energeticky nenáročné objekty a pod. 
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• Požadované meranie – povinný údaj
Vyplňte typ požadovaného merania. Dvojtarifné meranie odporúčame 
v prípade inštalácie elektrotepelných spotrebičov, ako je elektrický ohrievač, 
elektrické vykurovanie a elektrický bojler. Jednotarifné meranie si zvoľte, ak 
nebudete využívať spomenuté spotrebiče. 
V prípade, že plánujete v budúcnosti dané spotrebiče využívať a tým aj využívať 
dvojtarifné meranie, odporúčame vám si už teraz vybrať položku dvojtarifné 
meranie, aby ste mali odberné miesto pripravené na túto alternatívu (v prípade 
neskoršej zmeny merania by potom bolo potrebné na základe novej Zmluvy 
o pripojení vymeniť elektromerový rozvádzač).

11) Požadované prílohy k žiadosti – povinný údaj
V prípade nového odberu, ak ste v položke „1) Predmet žiadosti“ označili 
krížikom políčko „pripojenie nového odberného miesta“, je nevyhnutné k žiadosti 
o pripojenie priložiť aj kópiu situačného plánu s vyznačením polohy objektu 
vrátane parcelného čísla (čísiel) pozemku(ov) a názvom ulíc (ulica, kde bude 
odberné miesto, ak je určená; prípadne ostatné ulice v okolí plánovaného 
odberného miesta).
Príloha pre požiadavku na pripojenie nového odberného miesta nie je potrebná 
vtedy, ak sa budúci odber nachádza v existujúcom obytnom dome/objekte. 
Ak plánujete v rámci odberného zariadenia využívať aj vlastný zdroj elektrickej 
energie, je potrebné, aby ste k vyplnenej žiadosti o pripojenie zariadenia 
k distribučnej sústave priložili aj vyplnenú žiadosť o pripojenie zariadenia 
na výrobu elektriny, ktorú nájdete na našej internetovej adrese. 

12) Nadštandardná distribúcia – povinný údaj
Označte „áno“ v prípade, ak z pohľadu vášho podnikania výpadok elektrickej 
energie pri poruchovom stave znamená okrem vysokých finančných strát aj 
problém napr. so znovuspustením výrobnej linky (napr. odstránenie stuhnutého 
plastu). Zabezpečením služby nadštandardnej distribúcie sa vám zminimalizuje 
riziko výpadku elektrickej energie.
Predpokladom zabezpečenia tejto služby je nadštandardné pripojenie cez druhé 
napájacie vedenie.
Označte „nie“, ak túto službu nepotrebujete.

13) Ochrana osobných údajov žiadateľa
Text v tomto bode žiadosti o pripojenie má pre vás informatívny charakter.

Vyplnenú žiadosť, prosím, podpíšte a odošlite na našu doručovaciu adresu:
Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1



Západoslovenská distribučná, a.s.   Čulenova 6   816 47 Bratislava
Zákaznícka linka 0850 333 999   odberatel@zsdis.sk
www.zsdis.sk

ZS
 DI

S 0
1/

20
15


