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Žiadosť pre zákazníkov pripojených na NN napäťovú hladinu 
 
 

□ vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia 
□ vyjadrenie pre územné rozhodnutie 
□ vyjadrenie pre stavebné povolenie 
□ elektrické vykurovanie ( priamovýhrevné, 

           akumulačné, hybridné ) 
 

□ vyjadrenie k rekonštrukcii jestvujúcej NN prípojky 
□ vyjadrenie k existencii energetických zariadení 

v majetku Stredoslovenskej energetiky, a.s. 
□ vyjadrenie k navýšeniu maximálnej rezervovanej 

kapacity na existujúcom odbernom mieste ( zvýšenie 
hodnoty hlavného ističa ) 

     Iná žiadosť ............................................................................................................................................................................................ 
 
 
       Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy  (ďalej len „Žiadosť“)  

Žiadateľ podaním žiadosti o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSE, a.s. (ďalej len „Zmluva“) berie na 
vedomie, že podmienky pripojenia do distribučnej sústavy SSE, a.s. sú upravené : a) v zákone č. 656/2004 Z.z. o energetike a  vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva zákon o energetike (ďalej len „Právne predpisy“), b) Obchodných a Technických podmienkach 
pripojenia do distribučnej sústavy SSE, a.s., (ďalej len „Technické a obchodné podmienky“), ktoré sú pre žiadateľa prístupné na kontaktných miestach 
SSE, a.s. (obchodné kancelárie, Telefónne zákaznícke centrum, internetová stránka www.sse.sk). SSE, a.s. posúdi Žiadosť žiadateľa podľa uvedených 
predpisov a  v súlade s týmito predpismi vyhotoví návrh Zmluvy,  v ktorej určí  žiadateľovi výšku pripojovacieho poplatku. Prílohou Zmluvy je vyplnená 
Žiadosť žiadateľa a Vyjadrenie SSE, a.s. k bodu a podmienkam pripojenia.   Žiadateľ je povinný pripojovací poplatok zaplatiť na účet SSE, a.s. s číslom 
variabilného symbolu uvedeného v Zmluve, najneskôr do 180 dní odo dňa doručenia Zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty 180 dní je žiadateľ povinný podať 
novú Žiadosť.  Riadnym zaplatením pripojovacieho poplatku žiadateľ súhlasí so všetkými podmienkami Zmluvy a  Zmluva sa považuje za uzavretú 
dňom pripísania pripojovacieho poplatku na účet SSE, a.s. (s príslušným číslom variabilného symbolu). Zaplatenie pripojovacieho poplatku je 
podmienka na realizáciu pripojenia žiadateľa k distribučnej sústave SSE, a.s. Uzavretím Zmluvy žiadateľ berie na vedomie vznik práv a povinností pre 
SSE, a.s. a  žiadateľa, ktoré pre nich vyplývajú z Právnych predpisov a z Technických a obchodných podmienok. 
 

*Žiadateľ : meno – názov firmy  

Rodné číslo - IČO     IČ DPH   Číslo účtu   

Trvalý pobyt – sídlo firmy                
( ulica, číslo, lokalita, mesto, PSČ ) 

 

Telefón, Mobil, Fax, E-mail       

Údaje o odbernom mieste    

Číslo odberného miesta – u jestvujúceho odberu – je uvedené na faktúre, zmluve / prípadne  EIC kód  

Ulica                                       Lokalita  

Popisné číslo   Obec  PSČ   

   Domácnosť    
Parcelné číslo ( novostavba )  Odberné miesto bude slúžiť   

   Podnikanie  

 Popis umiestnenia stavby  
(najbližší dom s popisným číslom, 
prípadne iný orientačný údaj )    

Jednofázový Maximálna rezervovaná kapacita 
Hlavný istič   (  v A   )         

Existujúci  Požadovaný   
Trojfázový 

Druh elektrického vykurovania  Výkon v el. vykurovaní v kW  

Požadovaný termín pripojenia  

* Žiadateľ  svojím podpisom potrdzuje : 

a) pravdivosť a správnosť údajov uvedených v Žiadosti a všetkých dokladov a príloh, ktoré su k žiadosti priložené,  

b) súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SSE, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

(vrátane spoločností v skupine SSE, a.s., ktorými sa rozumejú spoločnosti ovládané SSE, a.s. podľa § 66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník), a to v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej činnosti SSE, a.s.   

 

 
V ..................................................  Dátum : .......................................  Podpis žiadateľa : ......................................................

□
□

□
□

http://www.sse.sk/


                                                                 
 

Súčasťou predloženia Žiadosti sú nasledovné doklady a prílohy:  
 

K riadne vyplnenej a podpísanej Žiadosti o vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia  
1. Definovanie požadovaného výkonu 
2. Snímka z katastrálnej mapy ( situácia širších vzťahov v mierke 1 : 5000 ) s vyznačením osadenia plánovanej stavby 

 
K riadne vyplnenej a podpísanej Žiadosti o vyjadrenie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie  (aj pre spoločné 
územné a stavebné konanie)   

1. Projektovú dokumentáciu – elektro časť – len elektrickú prípojku, nie celý projekt   
2. Snímka z katastrálnej mapy ( situácia širších vzťahov ) s vyznačením osadenia plánovanej stavby a susedných objektov  
3. Predošlé vyjadrenie SSE, a.s. ( ak bolo vydané )  

 
K riadne vyplnenej a podpísanej Žiadosti o vyjadrenie k existencii energetických zariadení SSE, a.s.

1. Situácia s umiestnením stavby v mierke 1 : 500 alebo 1 :1000  
2. Snímka  z katastrálnej mapy ( situácia širšších vzťahov stavby a susedných objektov v mierke 1 : 5000, prípadne zakreslenie 

orientačných bodov ) 
3. V prípade potreby sa po vzájomnej dohode určí čas vytýčenia podzemných vedení 

 
K riadne vyplnenej a podpísanej Žiadosti o vyjadrenie k navýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity – hodnoty hlavného 
ističa  na existujúcom odbernom mieste 

1. Postačuje riadne vyplnená žiadosť 
 
K riadne vyplnenej a podpísanej Žiadosti o vyjadrenie k rekonštrukciiu jestvujúcej prípojky,  ktorá je v majetku SSE, a.s.

1. Zdôvodnenie požiadavky na rekonštrukciu a uvedenie požadovaných technických hodnôt novej prípojky 
2. Predloženie projektovej dokumentácie, ktorá rieši rekonštrukciu prípojky – nový návrh napojenia 

 
K riadne vyplnenej a podpísanej Žiadosti o uzavretie Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy  

1. Kópia listu vlastníctva, alebo iného dokladu (napr. kúpna zmluva – zavkladovaná ) preukazujúceho právny vzťah žiadateľa 
k nehnuteľnosti v ktorej sa odberné elektrické zariadenie žiadateľa nachádza. V prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti 
v ktorej sa odberné elektrické zariadenie žiadateľa nachádza, k žiadosti je potrebné priložiť kópiu listu vlastníctva a súhlas vlastníka 
nehnuteľnosti so zriadením elektrického odberného miesta a elektrickej prípojky na Formulári SSE, a.s. 

2. Kópia Vyjadrenia SSE k bodu a podmienkam pripojenia 
 

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy sa uzatvára medzi Stredoslovenskou energetikou, a.s.  
a zákazníkom – žiadateľom v nasledovných prípadoch   

1. Vzniká nové pripojenie na Distribučnú sústavu SSE, a.s. ( vznik nového odberného miesta a pod. ) 
2. Zákazník žiada o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity -  hodnoty hlavného ističa 
3. Zákazník žiada o znovupripojenie odberného miesta, ktoré bolo odpojené viac ako jeden rok 

 
 

V prípade, že požadujete zasielať vyjadrenia na inú adresu ako je adresa trvalého pobytu, prípadne sídla firmy je potrebné vyplniť 
nasledovné údaje : 
 

Meno - sídlo firmy  

Ulica   

Popisné číslo :  Lokalita  

Mesto  PSČ   

  
 
Údaje ktoré vyplňuje pracovník Stredoslovenskej energetiky, a.s.   
 

Žiadosť doručená dňa :   Žiadosť prevzal :   

Číslo žiadosti pod ktorým je žiadosť zavedená 
v OPEN SGC 
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