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Súhlas vlastníka nehnuteľnosti:
• so zriadením odberného elektrického zariadenia/
• s uzatvorením zmluvy o pripojení a pripojením odberného
elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

A) Vlastník nehnuteľnosti
• Vyplňte identifikačné údaje vlastníka nehnuteľnosti.
• Uveďte počet spoluvlastníkov na základe listu vlastníctva.
• Uveďte spoluvlastnícky podiel daného vlastníka vyjadrený
zlomkom uvedeným na liste vlastníctva.
• V prípade, že ide o výlučného vlastníka/ väčšinového
spoluvlastníka nehnuteľnosti nie je potrebné použiť identifikáciu
ďalších spoluvlastníkov nehnuteľnosti v časti F) formulára.
B) Žiadateľ o súhlas vlastníka nehnuteľnosti
• Vyplňte identifikačné údaje žiadateľa o súhlas vlastníka
nehnuteľnosti (žiadateľa o pripojenie). Tieto údaje musia byť
totožné s údajmi v Žiadosti o pripojenie zariadenia k distribučnej
sústave v časti 2) Žiadateľ a 3) Trvalý pobyt žiadateľa (pre
Domácnosti) alebo Sídlo žiadateľa (pre Firmy a organizácie).
C) Identifikácia nehnuteľnosti
• Výberom jednej z možností identifikujte typ nehnuteľnosti,
v ktorej má byť zriadené odberné elektrické zariadenie/
uzatvorená zmluva o pripojení na existujúcom odbernom
elektrickom zariadení:
– Pozemok
– Stavba
– Byt/nebytový priestor (Táto možnosť zahŕňa aj dom)
• Vyplňte identifikačné údaje vybraného typu nehnuteľnosti,
dôležité je najmä uviesť číslo listu vlastníctva daného typu
nehnuteľnosti, ktoré musí byť totožné s číslom v priloženom
liste vlastníctva k nehnuteľnosti. Tieto údaje musia byť totožné
s údajmi v Žiadosti o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave
v časti 2) Adresa miesta spotreby
D) Vlastník nehnuteľnosti týmto dáva žiadateľovi
neodvolateľný súhlas
• Vyberte jednu z dvoch poskytnutých možností súhlasu:
– Zriadenie odberného elektrického zariadenia (V prípade
neexistencie odberného elektrického zariadenia, ide o úplne
nové pripojenie);
– Uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy
a pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej
sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

(V prípade existujúceho odberného elektrického zariadenia,
napr. zmena technických parametrov, obnova miesta spotreby,
zmena odberateľa na existujúcom odbernom mieste).
E) Popis odberného elektrického zariadenia
• Doplňte maximálnu rezervovanú kapacitu, s ktorou vlastník/
spoluvlastník nehnuteľnosti súhlasí. Tieto údaje musia byť totožné
s údajmi v Žiadosti o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave
v časti 7) Technické údaje (pre Domácnosti) alebo v časti 9)
Technické údaje (pre Firmy a organizácie)
F) Identifikácia spoluvlastníkov nehnuteľnosti
• V prípade, že v bode A) formulára je identifikovaný menšinový
spoluvlastník nehnuteľnosti, je potrebná identifikácia
ďalších spoluvlastníkov nehnuteľnosti tak, aby súčet ich
spoluvlastníckych podielov tvoril nadpolovičnú väčšinu
• V prípade, že v bode A) formulára je identifikovaný podielový
spoluvlastník nehnuteľnosti (1/2 spoluvlastníckeho podielu), je
potrebná identifikácia ktoréhokoľvek ďalšieho spoluvlastníka
Všetky údaje vyplnené vo formulári sú na záver potvrdené
podpismi vlastníka/spoluvlastníkov nehnuteľnosti v jeho
príslušných častiach E) a F).

