
Žiadosť

Žiadosť o zmenu distribučnej sadzby
a pridelenie tarify za distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti pre odberné miesta spoločných častí a spoločných 
zariadení bytového domu (v zmysle výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 2/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a 
rozhodnutia číslo 0164/2011/E-PP)

*Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno

*Zapísaný v ŽR/OR (Obchodný register, oddiel, vložka číslo)

*Dátum narodenia/IČO

1. Žiadateľ

*IČ DPH *Právna forma

Číslo zmluvy

 Žiadateľ má s PDS uzatvorenú individuálnu zmluvu o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy  
pre odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu

Uzavretá dňa

Dodávateľ elektriny

Číslo zmluvy

 Žiadateľ má s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny  
do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu

IČO

Uzavretá dňa

Ulica

*Obec

2. Sídlo žiadateľa

*Okres

*PSČ

*Číslo orientačné/súpisné

Časť obce

Ulica

*Obec

3. Adresa pre doručovanie písomností (vyplňte v prípade, že sa nezhoduje s údajmi v časti 2) Sídlo žiadateľa)

*Okres

*PSČ

*Číslo orientačné/súpisné

Časť obce

*Osoby oprávnené k podpisu žiadosti, konať vo veciach žiadosti (titul, meno, priezvisko, funkcia)
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Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2626106826/1100, IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1, www.zsdis.sk, odberatel@zsdis.sk 
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop 

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



Žiadosť

Adresu bytového domu, ktorý žiadateľ spravuje, uvedie žiadateľ spolu so všetkými číslami vchodov s EIC kódmi odberných miest 
jednotlivých vchodov bytového domu v Prílohe č. 1 žiadosti.

Nevyhnutné prílohy k žiadosti: 

Príloha č. 1 - Zoznam všetkých čísel vchodov s EIC kódom odberného miesta, číslo listu vlastníctva, na ktorom je bytový dom zapísaný v katastri nehnuteľností a čísla 

elektromerov pre toto odberné miesto vrátane stavu elektromera a požadovanej distribučnej sadzby

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie žiadateľa o používaní spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu výlučne domácnosťami

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie vlastníka bytu, že byt slúži výlučne na bývanie a spotreba elektriny v byte, ktorý používa, je výlučne pre vlastnú spotrebu vlastníka bytu 

alebo odberateľa elektriny v domácnosti

Dátum Miesto *Podpis žiadateľa

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