
• O vydanie stavebného 
povolenia na objekty 
distribučných zariadení 
požiadajte v mene 
stavebníka – ZSD.

• Zabezpečte právoplatnosť 
stavebného povolenia.

• Dopracujte projektovú 
dokumentáciu v stupni 
realizačnej dokumentácie.

• Vypracovanú projektovú 
dokumentáciu s nami 
odkonzultujte.

•  V súlade s podmienkami 
zmluvy nám odovzdajte 
poštou kompletné Doklady, 
preukazujúce splnenie 
podmienok stanovených 
v zmluve. Prevzatie Dokladov 
vám potvrdíme.

• Dňom vystavenia Potvrdenia 
splnenia podmienok začína 
v zmysle Zmluvy plynúť lehota 
pre vybudovanie Zariadení 
ZSD.

• Pripojenie zariadení do 
distribučnej sústavy je možné 
po vydaní právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia  
na Zariadenia ZSD.

Realizácia Odovzdajte Doklady 

• Požiadajte nás o vystavenie 
Plnomocenstva na 
zastupovanie ZSD.

• V tejto veci nás kontaktujte 
e-mailom. Ak vás bude 
zastupovať iná osoba/
spoločnosť, uveďte jej 
identifikačné údaje.

• Na základe doručeného 
Geometrického plánu a Súpisu 
dotknutých pozemkov 
a vlastníkov vám predložíme 
vzory majetkovoprávnych 
zmlúv.

• Vypracované zmluvy (pred 
ich podpisom) nám zašlite na 
finálne schválenie. 

• Zabezpečte podpis finálnych 
zmlúv a zašlite nám ich na 
podpis za ZSD.

• Zabezpečte zapísanie 
podpísaných zmlúv do 
katastra nehnuteľností.

• Vypracujte projektovú 
dokumentáciu na podklade 
geodetického zamerania.

• Na základe projektovej 
dokumentácie poverte geodeta 
vypracovaním predbežného 
Geometrického plánu 
trasy a polohy distribučných 
rozvodov.

• Identifikované pozemky 
uvedené v geometrickom 
pláne nám zašlite v tabuľke 
Súpis pozemkov 
a vlastníkov (o vzor súpisu 
nás požiadajte e-mailom).

Zabezpečte vydanie 
stavebného povolenia 

Kroky žiadateľa po podpise Zmluvy o pripojení

Vaša kontaktná osoba v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD)
Pre riešenie celého procesu – konzultácie, doplnenia a zasielanie dokumentov, kontaktujte e-mailom osobu uvedenú v Zmluve o pripojení, resp. Zmluve o spolupráci, ako „kontaktnú osobu v ostatných veciach“ – 
Manažéra zákazníckych stavieb.

Dôležité
Z dôvodu plánovania investičných prostriedkov na realizáciu stavby nás informujte o predpokladaných termínoch získania povolení na výstavbu a termíne odovzdania Dokladov. 
Včasné informovanie je predpokladom pre plynulé zabezpečenie realizácie. 

Zabezpečte majetkové 
zmluvy na pozemky 

Predložte súpis  
dotknutých pozemkov 

Požiadajte o vystavenie 
Plnomocenstva 

Tip
O tomto kroku nás 
informujte  
30 dní vopred.



Tip: Na našom webe je elektronicky možné podať 
aj ďalšie typy žiadostí, napríklad Žiadosť o pripojenie 
malého zdroja či Žiadosť o vyjadrenie k projektovej 
dokumentácii pre stavebné/zlúčené konanie.

Geoportál
Geoportál ponúka mnohé funkcie: informatívny 
náhľad sietí, žiadosť o vyjadrenie k existencii 
sietí, poskytovanie dát vo formáte DGN, 
vytvorenie situačného plánu, mapa porúch 
a odstávok, podnet pre správcu siete, preverenie 
bezprúdia vo vašej lokalite...

www.zsdis.sk/geoportal 

Keď nejde elektrina
Ocitli ste sa bez elektriny? Skôr, než zavoláte na 
Poruchovú linku, webová aplikácia vás prevedie 
jednoduchou kontrolou u vás..

www.zsdis.sk/chcem-svetlo 

Plánované odstávky a aktuálne 
poruchy
Vyhľadávač vám umožní zistiť, či sú na vašom 
odbernom mieste plánované odstávky alebo 
nahlásené poruchy.

www.zsdis.sk/odstavky 
Distribučný portál
Vybavte všetko online cez informačný 
a komunikačný portál pre zákazníkov 
a obchodných partnerov našej spoločnosti.

www.diportal.sk 

Odporúčaní elektrikári
Vyhľadajte prevereného elektrikára vo vašom 
okolí, ktorý vám pomôže pripraviť vaše odberné 
miesto na pripojenie do distribučnej sústavy

www.zsdis.sk/elektrikari 

Vybavte to online 

Žiadosť o pripojenie
Vlastníte alebo staviate nehnuteľnosť, ktorá 
ešte nie je pripojená do elektrickej siete? Alebo 
už máte nehnuteľnosť, v ktorej je pripojená 
elektrina a chcete zmeniť technické podmienky 
pripojenia? Šetrite čas a podajte žiadosť o pripojenie 
elektronicky. Aplikácia umožňuje podať žiadosť aj 
sledovať stav jej vybavenia po podaní.

www.zsdis.sk
 

Mobilná aplikácia ZSD
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu aby ste nás 
mali vždy poruke: služby distribúcie, sledovanie 
spotreby, odpočet, riešenie porúch a odstávok, 
kontakt na nás...

www.zsdis.sk/aplikacia 

www.zsdis.sk/online-sluzby


