3. krok Žiadateľ
Vypracovať projektovú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu
v súlade s vyjadrením k možnosti pripojenia
V zmysle vyjadrenia našej spoločnosti k možnosti podmienok pripojenia
vypracujte projektovú dokumentáciu.
Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle „Štandardov projektovej
dokumentácie“ a „Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných
a káblových NN/VN sietí a distribučných transformačných staníc“,
zverejnených na www.zsdis.sk.
Projektová dokumentácia musí obsahovať:
• Elektrické výkonové bilancie stavebného objektu s určením inštalovaného
výkonu Pi (kW) a maximálneho výkonu Ps (kW);
• Situačný výkres osadenia stavebného objektu na pozemku a jeho pripojenia
na existujúcu distribučnú sústavu vrátane všetkých pripojení na inžinierske
siete, plánovaného oplotenia a vyznačenia ochranných pásiem
elektroenergetických zariadení.

6. krok Žiadateľ
Vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
a zabezpečiť jej konzultáciu so ZSD
V zmysle vyjadrenia k možnosti pripojenia, resp. vyjadrenia k územnému
rozhodnutiu, vypracujte projektovú dokumentáciu.
Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle „Štandardov projektovej
dokumentácie“ a „Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných
a káblových NN/VN sietí a distribučných transformačných staníc “,
zverejnených na www.zsdis.sk.
Projektová dokumentácia musí obsahovať:
• výpočet elektrickej bilancie stavebného objektu, uvedenie inštalovaného
výkonu Pi, súčasného výkonu Ps, súpis odberných miest a hodnoty hlavných
ističov pred elektromermi plánovaných odberných miest;
• situačný výkres osadenia stavebného objektu na pozemku a jeho
pripojenia na existujúcu distribučnú sústavu vrátane všetkých pripojení
na inžinierske siete, plánovaného oplotenia a vyznačenia ochranných pásiem
elektroenergetických zariadení;
• situačné výkresy distribučných rozvodov a zariadení.
Vypracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s nami
odkonzultujte a požadované úpravy zapracujte v zmysle našich požiadaviek.
7. krok Žiadateľ
Podať žiadosť o pripojenie hromadného charakteru a priložiť finálnu
projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
Podajte žiadosť o pripojenie hromadného charakteru:
• Vyplňte formulár žiadosti o pripojenie hromadného charakteru,
ktorý nájdete na www.zsdis.sk;
• Priložte finálnu projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie,
ktorú ste spracovali v zmysle už vyššie uvedených požiadaviek;
• Žiadosť s prílohou pošlite na adresu Západoslovenská distribučná, a.s.,
P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

4. krok Žiadateľ
Podať žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné
rozhodnutie
Podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
• Vyplňte formulár žiadosti o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii, ktorý nájdete na www.zsdis.sk;
• Priložte projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie,
ktorú ste spracovali v zmysle už vyššie uvedených odporúčaní;
• Žiadosť s prílohou pošlite na adresu Západoslovenská distribučná, a.s.,
P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
Do 30 dní od doručenia vašej žiadosti vám pošleme vyjadrenie.

Do 30 dní od doručenia vašej žiadosti vám zašleme návrh Zmluvy o pripojení
odberných elektrických zariadení (ďalej „Zmluva o pripojení“) na podpis.
Upozornenie:
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre budované
elektroenergetické zariadenia a pripájané objekty (bytové domy,
polyfunkčné objekty alebo rodinné domy) vám zašleme po podpise Zmluvy
o pripojení a po zaplatení ceny za pripojenie.

9. krok Žiadateľ
Doručiť podpísanú Zmluvu o pripojení
Podpísanú Zmluvu o pripojení pošlite poštou do 75 kalendárnych dní na adresu
Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
10. krok Žiadateľ
Zaplatiť cenu za pripojenie
Po podpísaní zmluvy zaplaťte do 14 kalendárnych dní cenu za pripojenie.
12. krok Žiadateľ
Splniť podmienky spolupráce zo Zmluvy o pripojení
Naplňte podmienky spolupráce definované v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení
„Technické podmienky pripojenia a podmienky spolupráce“.
Podmienky spolupráce sa týkajú:
• Projektovej dokumentácie zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s.;
• Povolení budovania zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s.;
• Majetkovoprávneho vyrovnania vzťahu k nehnuteľnostiam dotknutým
zariadeniami Západoslovenskej distribučnej, a.s.
Doručte nám doklady preukazujúce plnenie podmienok spolupráce, ktoré taktiež
nájdete v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení „Technické podmienky pripojenia
a podmienky spolupráce“.
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Návod ako na to

pri žiadosti o pripojenie hromadného charakteru

Splnenie podmienok spolupráce zo Zmluvy o pripojení vám potvrdíme
a začneme budovať elektroenergetické zariadenia Západoslovenskej
distribučnej, a.s., definované v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení „Technické
podmienky pripojenia a podmienky spolupráce“.

Všetky informácie, ako aj formuláre nájdete na www.zsdis.sk v sekcii
Developeri. V tejto sekcii nájdete aj kontaktný formulár, prostredníctvom
ktorého nás môžete v prípade otázok kontaktovať.

15. krok Žiadateľ
Splniť technické podmienky pripojenia zo Zmluvy o pripojení
Vybudujte elektroenergetické zariadenia definované v prílohe č. 1. Zmluvy
o pripojení „Technické podmienky pripojenia a podmienky spolupráce“ a doručte
nám doklady, ktoré taktiež nájdete v tejto prílohe.
17. krok Žiadateľ
Podať žiadosť o pripojenie odberných miest k distribučnej sústave
Po kolaudácii našich elektroenergetických zariadení spoločne dohodneme
prípravu zazmluvnenia vzniknutých odberných miest.
Inštruujte koncových zákazníkov odberných miest, aby podávali žiadosti
o pripojenie až po kolaudácii elektroenergetických zariadení výlučne:
• s vaším súhlasom na formulári súhlas so zmenou žiadateľa
o pripojenie, ktorý nájdete na www.zsdis.sk;
• s identifikátormi EIC kód a Číslo Zmluvy o pripojení, ktoré vám
k jednotlivým odberným miestam poskytneme.
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava
Zákaznícka linka 0850 333 999 odberatel@zsdis.sk www.zsdis.sk
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Plánujete výstavbu nových
bytových domov, polyfunkčných
objektov alebo lokalitu nových
rodinných domov?

ZSD 01/2019

1. krok Žiadateľ
Podať žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia
Podajte žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia:
• Vyplňte formulár žiadosti o vyjadrenie k možnosti pripojenia,
ktorý nájdete na www.zsdis.sk;
• Priložte zastavovaciu štúdiu, alternatívne aktuálnu snímku z katastrálnej
mapy s vyznačením budúceho objektu/objektov a komunikácií;
• Žiadosť s prílohou pošlite e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou
na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292,
810 00 Bratislava 1.
Do 30 dní od doručenia vašej žiadosti vám pošleme vyjadrenie k možnosti
pripojenia, ktoré bude obsahovať technické podmienky pripojenia, ktoré pre
vás budú podkladom na vypracovanie projektovej dokumentácie k územnému
rozhodnutiu.

Čo je v procese nové?
• Zmluva o spolupráci je nahradená Zmluvou o pripojení odberných
elektrických zariadení;
• Cenu za pripojenie treba zaplatiť vopred;
• Vyjadrenie pre stavebné povolenie bude zaslané až po podpise
Zmluvy a zaplatení ceny za pripojenie;
• Zazmluvnenie koncových odberateľov je rýchlejšie a jednoduchšie.

Výstavba nových bytových domov, polyfunkčných objektov alebo lokalita nových rodinných domov
1. krok
Žiadateľ

3. krok
Žiadateľ

4. krok
Žiadateľ

6. krok
Žiadateľ

7. krok
Žiadateľ

Podať žiadosť o vyjadrenie
k možnosti pripojenia

Vypracovať projektovú
dokumentáciu
k územnému rozhodnutiu
v súlade s vyjadrením
k možnosti pripojenia

Podať žiadosť o vyjadrenie
k projektovej dokumentácií
pre územné rozhodnutie

Vypracovať projektovú
dokumentáciu pre stavebné
povolenie a zabezpečiť jej
konzultáciu so ZSD

Podať žiadosť o pripojenie
hromadného charakteru
a priložiť finálnu
projektovú dokumentáciu
pre stavebné povolenie

Doručiť podpísanú Zmluvu
o pripojení

Tip:
Nevyhnutnými podkladmi
k vypracovaniu Zmluvy
o pripojení sú:
– počet plánovaných odberných
miest
– hodnota hlavných ističov pred
elektromerom plánovaných
odberných miest
Upozornenie:
Vyjadrenie k stavebnému
povoleniu bude zaslané
po podpise Zmluvy o pripojení
a po zaplatení ceny za pripojenie.

MAX. do 75 dní odo dňa
podpísania Zmluvy o pripojení ZSD

MAX. do 14 dní odo dňa podpisu
Zmluvy o pripojení Žiadateľom
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Žiadateľ o pripojenie

Tip:
V prípade zlúčeného územného
a stavebného konania pokračovať
krokom č. 6

Západoslovenská distribučná (ZSD)

1

2

2

3

4

5

6

7

9. krok
Žiadateľ

10. krok
Žiadateľ

12. krok
Žiadateľ

Zaplatiť cenu za pripojenie

Splniť podmienky
spolupráce zo Zmluvy
o pripojení

15. krok
Žiadateľ

17. krok
Žiadateľ

Splniť technické
podmienky pripojenia zo
Zmluvy o pripojení

Podať žiadosť o pripojenie
odberných miest
k distribučnej sústave
– pokračovať v časti
„Nové pripojenie”

MAX. do 3 rokov odo dňa podpisu
Zmluvy o pripojení Žiadateľom
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Upozornenie:
V súlade s podmienkami Zmluvy
o pripojení, Žiadateľ:
– Vyžiada plnomocenstvo od ZSD
– Zabezpečí stavebné povolenie
na budované zariadenia
v mene ZSD
– Zabezpečí majetkovoprávne
vysporiadanie
dotknutých nehnuteľností pre
budované zariadenia v prospech
ZSD (v danej záležitosti
kontaktuje kontaktnú osobu
v ostatných veciach uvedenú
v Zmluve o pripojení)

12 13

MAX. do 2 rokov od kolaudácie
stavby ZSD

14

15

16

17

MAX. do 30 dní od podania
žiadosti

MAX. do 30 dní od podania
žiadosti

MAX. do 30 dní od podania
žiadosti o pripojenie hromadného
charakteru

MAX. do 30 dní od doručenia
podpísanej Zmluvy o pripojení a
úhrady ceny za pripojenie

MAX. do 30 dní odo dňa
doručenia všetkých Dokladov
uvedených v Zmluve o pripojení

2. krok
Západoslovenská
distribučná

5. krok
Západoslovenská
distribučná

8. krok
Západoslovenská
distribučná

11. krok
Západoslovenská
distribučná

13. krok
Západoslovenská
distribučná

14. krok
Západoslovenská
distribučná

16. krok
Západoslovenská
distribučná

Odoslať vyjadrenie
k možnosti pripojenia

Odoslať vyjadrenie
k projektovej dokumentácii
pre územné rozhodnutie

Odoslať Zmluvu
o pripojení na podpis

Odoslať vyjadrenie
k projektovej dokumentácii
pre stavebné povolenie

Potvrdiť splnenie
podmienok spolupráce zo
Zmluvy o pripojení

Zaradiť stavbu
do realizácie

Kolaudácia stavby
V súlade s termínom
v Zmluve o pripojení
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