
 

PRÍLOHA K ŽIADOSTI O PRIPOJENIE ODBERNÉHO MIESTA  
S ROZVOJOM DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI (Vypíšte čitateľne paličkovým písmom)
Názov spoločnosti / Meno a priezvisko*:
IČO / Dátum narodenia*: IČ DPH*:
Obec*:  PSČ*:
Ulica*: Telefón*:
E-mail:

2. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA  (vyplňte, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu)
Obec*:  PSČ*:
Ulica*: Číslo domu*:

3. ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
Katastrálne územie*: PSČ*:
Obec*: Ulica*:
Číslo parcely*: Číslo domu / bytu*:

4. VYJADRENIE OBCE / MESTA K PLÁNOVANEJ STAVBE
Obec / mesto                                                                                                      (ďalej len „Obec/Mesto“) potvrdzuje, že v Lokalite, v ktorej sa má 
nachádzať odberné miesto Žiadateľa o pripojenie, je plánovaná výstavba, a to v časovom horizonte maximálne do                      rokov, pričom 
sa bude jednať o objekty charakteru: 

 Záhrada        Rodinný dom         Bytový dom        Garáž        Chata        Priemysel, obchod, služby  
 iné

Obec / mesto                                                                                                       zároveň berie na vedomie, že toto vyjadrenie slúži len ako pod-
klad pre spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“), ktorý môže ovplyvniť budúce investície SSD a výstavbu elektroener-
getických zariadení distribučnej sústavy SSD v Lokalite, pričom voči výstavbe budúcich elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy 
SSD nevyhnutných pre účely pripojenia budúcich odberných miesto v danej Lokalite nemá aktuálne námietky.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
tel.: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk
TIP: Odporúčame podanie žiadosti prostredníctvom internetovej stránky www.ssd.sk

.................................................................. ..........................................................
V Dátum Pečiatka a podpis obce / mesta

Toto vyjadrenie nie je určené a neslúži pre účely územného a stavebného konania.

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

DIČ*:

Číslo domu*:
Kontaktná osoba*:



POKYNY K VYPLNENIU ŽIADOSTI
Žiadosť je určená pre uzavretie Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia (ďalej len „OEZ“) žiadateľa k distribučnej 
sústave Stredoslovenskej distribučnej, a.s. v prípade dostatočnej kapacity na pripojenie OEZ v zmysle tejto žiadosti.
Žiadosť je možné vyplniť elektronicky s následným vytlačením a podpísaním, alebo vytlačiť a vyplniť čitateľne podľa nasledovných pokynov:

1. Údaje o žiadateľovi
 Názov spoločnosti, IČO a DIČ - je povinný údaj, IČ DPH – uveďte v prípade ak ste platcom DPH,
 Obec - je povinný údaj, uveďte názov obce,
 PSČ - je povinný údaj, uveďte poštové smerovacie číslo,
 Ulica - je povinný údaj, uveďte názov ulice, ak obec nemá uličný systém, uveďte opätovne názov obce,
 Číslo domu - je povinný údaj, uveďte orientačné číslo domu, pre doručenie stanoviska,
 E-mail – uveďte Vašu e-mailovú adresu. Na zadanú e-mailovú adresu Vám zašleme potrebné informácie na spustenie sledovania stavu 

žiadosti s možnosťou sťahovania a zadávania požadovaných dokumentov prostredníctvom internetu. Ak tento údaj neuvediete potom 
budeme s Vami komunikovať len prostredníctvom pošty.,

 Telefón - je povinný údaj, uveďte Vaše telefónne číslo.
 Kontaktná osoba - je povinný údaj, uveďte kontaktnej osoby za Vašu spoločnosť.
2. Korešpondenčná adresa – údaje vyplňte iba v prípade, ak je korešpondenčná adresa odlišná od adresy trvalého pobytu.
3. Adresa odberného miesta
 Katastrálne územie – je povinný údaj, uveďte názov katastrálneho územia uvedený na liste vlastníctva, kde sa záujmové územie nachádza,
 PSČ - je povinný údaj, uveďte poštové smerovacie číslo obce,
 Obec - je povinný údaj, uveďte názov obce, kde sa záujmové územie nachádza,
 Číslo parcely - je povinný údaj, uveďte číslo parcely (parciel), na ktorej (ktorých) sa záujmové územie nachádza,
 Číslo domu / bytu - uveďte v prípade ak sa jedná o dlhodobo odpojenú nehnuteľnosť ( viac ako 2 roky ), alebo v prípade ak sa jedná o 

nový byt, ktorý je súčasťou IBV.
4. Vyjadrenie obce/mesta k plánovanej stavbe


