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Žiadosť
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Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102, 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 

Žiadosť

*Obchodné meno/Názov spoločnosti

*Adresa bytového domu

*Registrácia

Ulica

Ulica

*Obec 

*IČO *Právna forma

*Číslo bytového domu (orientačné/súpisné)

*Číslo orientačné/súpisné

*Časť obce *PSČ 

*Obec/časť obce 

*Čísla vchodov bytového domu 

*PSČ

*Číslo listu vlastníctva (na ktorom je bytový dom zapísaný v katastri nehnuteľnosti)

1. Žiadateľ

4. Údaje o bytovom dome

5. Údaje o odbernom mieste, na ktorom sa požaduje zmena distribučnej sadzby

3. Oprávnená/kontaktná osoba

Žiadosť o schválenie sadzby za distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny 
v domácnosti pre odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu
(v zmysle § 45 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 18/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré 
podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike)

*PSČ

*Číslo/označenie vchodu bytového domu

*E-mail

Ulica

*Meno a priezvisko, funkcia

*Obec/časť obce

*Číslo miesta dodávky (EIC)

V prípade požiadavky o zmenu distribučnej sadzby na viacerých odberných miestach, priložte k žiadosti zoznam odberných miest s údajmi v rozsahu 
tohto bodu.

*Telefón/mobil

2. Adresa na doručovanie písomností (vyplňte len v prípade, ak je iná, ako adresa uvedená v bode 1)

*Číslo orientačné/súpisné
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Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov.

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

Túto žiadosť je možné doručiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na doručovaciu adresu spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. 

Poučenie: 
1. Podmienka samostatného vstupu z vonkajšieho priestranstva sa nevyžaduje v prípade samostatného odberného miesta bytového domu:

a) pre telekomunikačné zariadenia poskytovateľov elektronických komunikačných služieb poskytujúcich služby pre užívateľov bytového domu, a
b) pre technologické zariadenia výroby a rozvodu tepla dodávateľov tepla poskytujúcich služby pre užívateľov bytového domu.

2. Ak Prevádzkovateľ zistí nepravdivosť údajov uvedených v žiadosti, žiadosť zamietne.
3. Ak Prevádzkovateľ preukázateľne zistí, že podmienky pre pridelenie sadzby odberateľa elektriny v domácnosti pre odberné miesto bytového domu pre domácnosť 

neboli splnené už v čase pridelenia takejto sadzby, priradí na odbernom mieste bytového domu pôvodnú sadzbu a žiadateľ je povinný uhradiť vzniknutý rozdiel 
v platbách za distribúciu elektriny. V tomto prípade Prevádzkovateľ postupuje ako pri neoprávnenom odbere elektriny.

Miesto  Dátum *Podpis Žiadateľa

6. Vyhlásenie Žiadateľa

Žiadateľ čestne vyhlasuje, že
• vykonáva správu bytového domu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov;
• užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí 

a spoločných zariadení len domácnosťami;
• nebytový priestor alebo časť spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je určená na podnikanie a má samostatný vstup z vonkajšieho 

priestranstva;
• v bytovom dome, v ktorom sa nachádzajú telekomunikačné zariadenia poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, sú tieto služby 

poskytované výlučne pre užívateľov bytového domu;
• v bytovom dome, v ktorom sa nachádzajú technologické zariadenia na výrobu tepla a rozvod tepla dodávateľov tepla, slúžia tieto zariadenia výlučne pre 

užívateľov bytového domu;
• v bytovom dome, v ktorom sa nachádza nabíjacia stanica pre elektromobily, slúži táto nabíjacia stanica výlučne pre užívateľov bytového domu.

Žiadosť
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