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Žiadosť

*Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno

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

2. Žiadateľ

*Dátum narodenia/IČO *IČ DPH *DIČ

Ulica

*Obec/časť obce

3. Sídlo Žiadateľa

*PSČ

*Číslo orientačné               súpisné 

Ulica

Obec/časť obce

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

PSČ

Číslo orientačné                  súpisné

Telefón/mobil

5. Kontakt

*Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom – v zastúpení (titul, meno, priezvisko, funkcia)

E-mailOdoslanie zmluvy o pripojení na email

Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom – v zastúpení (titul, meno, priezvisko, funkcia)

*Osoby oprávnené na podpis zmluvy, konať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko, funkcia)

Osoby oprávnené na podpis zmluvy, konať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko, funkcia)

1. *Predmet žiadosti
 pripojenie nového odberného miesta
 pripojenie nového odberného miesta súvisiaceho so zdrojom

 (zariadenie na výrobu elektriny)
 zmena odberateľa na existujúcom odbernom mieste

 bez zmeny hlavného ističa a zmeny merania
 zvýšenie/zníženie hodnoty hlavného ističa pred elektromerom (predstavuje  

 hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity)existujúceho odberného miesta 

 zmena počtu fáz  (z 1 na 3 fázy a naopak) 
 zmena typu merania (jednotarifné meranie 1T na dvojtarifné meranie 2T)
 prekládka merania (zmena umiestnenia elektromerového rozvádzača na verejne 
prístupné miesto)

 krátkodobý odber

*Právna forma

Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave – Firmy a organizácie

Názov banky Číslo účtu/kód banky 

*V prípade, že údaje v poliach označených hviezdičkou nebudú vyplnené, resp. žiadosť nebude obsahovať prílohy podľa bodu 11), nebude táto žiadosť akceptovaná našou spoločnosťou.

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., 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 

6. Adresa odberného miesta 

*Okres *Katastrálne územie *Číslo miesta dodávky (EIC)

*Ulica *Číslo parcely*Číslo orientačné/súpisnéPoschodieČíslo bytu

*Obec/časť obce *PSČ Číslo elektromera

ZSD_Ziadost_o_pripojenie_do_DS_Podnikatelia_Nabijacia_stanica_0921
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Žiadosť

Inštalovaný príkon [kW]

Inštalovaný príkon [kW]

Inštalovaný príkon [kW]

Inštalovaný príkon [kW]

Inštalovaný príkon [kW]

Inštalovaný príkon [kW]

Inštalovaný príkon [kW]

Inštalovaný príkon [kW]

Inštalovaný príkon [kW]

Inštalovaný príkon [kW]

Priamovýhrevné vykurovanie

8. Elektrické spotrebiče

Akumulačné vykurovanie

Ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV)

Klimatizácia

Tepelné čerpadlo

Spotrebiče s rázovým charakterom odberu
(motory, zváračky a pod.)
Pohony s meničmi kmitočtu

Elektrické pece  
 oblúkové   odporové   frekvenčné

Ostatné spotrebiče

Inštalovaný príkon spolu

9. Doplňujúce údaje Žiadateľa

7. Vyhlásenia Žiadateľa
Žiadateľ čestne vyhlasuje, že má/v  čase pripojenia do distribučnej sústavy bude mať užívacie právo k  odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré bude na základe 
zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy pripojené do distribučnej sústavy (ďalej len „Odberné elektrické zariadenie“), elektrickej prípojke, prostredníctvom ktorej 
bude Odberné elektrické zariadenie pripojené do distribučnej sústavy (ďalej len „Elektrická prípojka“) a iným elektroenergetickým zariadeniam prostredníctvom ktorých 
bude Odberné elektrické zariadenie pripojené do distribučnej sústavy (ďalej len „Iné zariadenia na pripojenie“), nachádzajúcim sa za deliacim miestom, ktoré bude 
uvedené v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, oprávňujúce Žiadateľa na uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy a pripojenie takéhoto Odberného 
elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie do distribučnej sústavy; že má/v čase pripojenia do distribučnej sústavy bude mať užívacie 
právo k  nehnuteľnosti/stavbe, v/na ktorej je/bude Odberné elektrické zariadenie, Elektrická prípojka a  Iné zariadenia na pripojenie, nachádzajúce sa za deliacim 
miestom, ktoré bude uvedené v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, zriadené, oprávňujúce Žiadateľa na zriadenie takéhoto Odberného elektrického zariadenia, 
Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie v/na takejto nehnuteľnosti/stavbe a na uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy a pripojenie takéhoto 
Odberného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie do distribučnej sústavy.

*V prípade, že údaje v poliach označených hviezdičkou nebudú vyplnené, resp. žiadosť nebude obsahovať prílohy podľa bodu 11), nebude táto žiadosť akceptovaná našou spoločnosťou.

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., 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 
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Žiadosť

10. Technické údaje
*Pripojenie nového odberného zariadenia  definitívne  dočasné
*Požadovaný počet fáz  1 fáza  3 fázy
*Existujúca hodnota hlavného ističa pred elektromerom (predstavuje hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity)   A/  kW
*Požadovaná hodnota hlavného ističa pred elektromerom (predstavuje hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity)  A/  kW
*Požadované meranie  jednotarifné  dvojtarifné
*Pripojenie nabíjacej stanice  Áno  Nie
*Celkový inštalovaný výkon nabíjacej stanice   kW

11. Požadované prílohy k žiadosti
– prehľadný situačný plán s vyznačením polohy objektu vrátane parcelných čísiel pozemkov a názvov ulíc (v mierke 1 : 1 000 alebo 1 : 2 000, resp. 1 : 2 880). V pláne 

odporúčame zakresliť všetky susedné objekty,
– ak súčasťou odberného zariadenia bude vlastný zdroj elektrickej energie, priložte vyplnenú žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny.

* Požiadavka o nadštandardnú distribúciu  nie

ZSD“) spracúva osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie 
zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, na splnenie povinností vyplývajúcich jej z právnych predpisov, na účely oprávnených záujmov alebo na základe platného 

Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov vrátane práv Žiadateľa ako dotknutej osoby a možnosti ich uplatnenia sú uvedené v informáciách 
Informácie o ochrane údajov“). Žiadateľ podaním žiadosti potvrdzuje, 

(i) že sa s Informáciami o ochrane údajov oboznámil a (ii) že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informoval o podmienkach spracúvania 

Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov.

Dátum Miesto *Podpis Žiadateľa

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., 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 

12. Nadštandardná distribúcia
Službu nadštandardnej distribúcie poskytuje Západoslovenská distribučná, a.s., na napäťovej úrovni vn a vvn, zabezpečuje ju na základe uzatvorenej zmluvy
nadštandardnom pripojení a zmluvy o nadštandardnej distribúcii.

12. Ochrana osobných údajov Žiadateľa
Spoločnosť KMF SLOVAKIA, s.r.o., Nová 78, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 46 663 461       (ďalej len„ KMF

súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Ochrana a spracúvanie osobných údajov sa týka len informácií o fyzických osobách. KMF ako prevádzkovateľ zodpovedá
za ochranu a spracúvanie osobných údajov. Žiadateľ je povinný poskytnúť KMF údaje označené ako povinné, inak má KMF právo žiadosť odmietnuť, resp. nespracovať.

o ochrane osobných údajov dostupných v aktuálnom znení na www.mez.sk           (ďalej len„

osobných údajov iné osoby, ktorých osobné údaje poskytol KMF v súvislosti s touto žiadosťou (napr. oprávnené osoby).
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	V existujúcom objekte určenom na podnikateľské účely mi nepostačuje hodnota hlavného ističa (predstavuje hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity) napr: 
	 plánujem vybaviť prevádzku energeticky náročnejšími spotrebičmi, rozšíriť prevádzku, zmeniť spôsob využitia objektu a pod: 
	 : Off


	Jednu fázu odporúčame pre odberné miesta, v ktorých sa elektrina využíva v malej miere, napr: 
	 na osvetlenie menších priestorov či napojenie elektroinštalácie s nízkym elektrickým príkonom (napr: 
	 osvetlenie priestorov, výmenníkové stanice, anténne napájače, káblová televízia a pod: 
	): 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	Tri fázy odporúčame pre odberné miesta (prevádzky) s vyššími nárokmi na energiu, t: 
	j: 
	 ak využívate náročnejšie trojfázové spotrebiče (výrobné zariadenia, elektrické sporáky či klimatizácie, zváračky, stroje, odbery s elektrickým vykurovaním a pod: 
	): Off















	 na osvetlenie menších priestorov či napojenie elektroinštalácie s nízkym elektrickým príkonom napr: 
	 osvetlenie priestorov, výmenníkové stanice, anténne napájače, káblová televízia a pod: 
	 O jednofázové pripojenie je možné požiadať do veľkosti ističa 25 A: Off



	2: 
	Vyplňte právnu formu : 
	Vyplňte titul, meno a priezvisko : 
	Vyplňte identifikačné číslo DPH v prípade, že ho máte pridelené: 
	Vyplňte typ registra : 
	Vyplňte daňové identifikačné číslo v prípade, že ho máte pridelené: 
	Vyplňte dátum narodenia, ak nemáte pridelené číslo registra: 
	 Ak máte pridelené číslo registra vyplňte IČO: 


	3: 
	Vyplňte ulicu sídla žiadateľa : 
	Vyplňte názov obce : 
	Vyplňte orientačné číslo : 
	Vyplňte súpisné číslo : 
	Vyplňte poštové smerové číslo : 

	4: 
	Vyplňte názov obce : 
	Vyplňte orientačné číslo : 
	Vyplňte súpisné číslo: 
	Vyplňte poštové smerové číslo : 
	Vyplňte korešpondenčnú adresu na doručovanie písomností: 

	5: 
	 Vyplňte názov banky: 
	Vyplňte kontaktné údaje, číslo na pevnú linku alebo mobilný kontakt : 
	Vyplňte číslo účtu (IBAN) a kód banky: 
	Vyplňte údaje štatutárnej osoby: 
	Vyplňte údaje štatutárnej osoby_1: 
	Vyplňte údaje oprávnenej osoby k podpisu zmluvy o pripojení: 
	Vyplňte údaje oprávnenej osoby k podpisu zmluvy o pripojení_1: 
	Vyplňte emailovú adresu : 
	Vyplňte v prípade, že si želáte odoslať návrh zmluvy o pripojení v elektronickej podobe: 

	6: 
	Vyplňte poštové smerové číslo : 
	Vyplňte číslo bytu: 
	Vyplňte poschodie: 
	Vyplňte názov obce : 
	Vyplňte číslo elektromera: 
	Vyplňte okres: 
	Vyplňte v prípade, ak ide o pripojenie nového odberného miesta alebo ak ešte nemáte pridelené orientačné číslo/súpisné číslo: 
	 Tento údaj je veľmi dôležitý, pre identifikáciu umiestnenia budúceho odberného miesta: 

	Vyplňte iba v prípade existujúceho odberného miesta: 
	 Tento údaj je uvedený na vyúčtovacej faktúre: 
	 Príklad čísla miesta dodávky "24ZZS176655000A": 24ZZS


	Vyplňte katastrálne územie : 
	Vyplňte orientačné číslo/súpisné číslo: 
	 Ak Vám ešte neboli pridelené z dôvodu, že máte iba pozemok alebo staviate, je potrebné vyplniť položku (číslo parcely): 

	Vyplňte ulicu: 
	 V prípade, že ulica neexistuje (nemá ešte pridelený názov), uveďte názov najbližšej ulice s poznámkou „najbližšia ulica“ v bode 9: 
	 Doplňujúce údaje Žiadateľa : 



	Inštalovaný príkon [kW] 1: 
	Inštalovaný príkon [kW] 2: 
	Inštalovaný príkon [kW] 3: 
	Inštalovaný príkon [kW] 4: 
	Inštalovaný príkon [kW] 5: 
	Inštalovaný príkon [kW] 6: 
	Inštalovaný príkon [kW] 7: 
	Inštalovaný príkon [kW] 8: 
	Inštalovaný príkon [kW] 9: 
	Inštalovaný príkon [kW] 10: 
	13: 
	Vyplňte dátum: 
	Vyplňte miesto: 
	Podpis žiadateľa : 

	Požadujem pripojiť zariadenie na výrobu elektriny : Off
	V prípade, že požadujete zmeniť dvojtarifné meranie na jednotarifné, nie je potrebné podávať žiadosť o pripojenie: 
	 V tomto prípade  kontaktujte svojho dodávateľa, s ktorým uzatvoríte novú Združenú zmluvu/ Zmluvu o dodávke: Off

	Požadujem zmenu zo vzdušného vedenia na zemné vedenie resp: 
	 presunutie elektromerového rozvádzača na iné verejne prístupné miesto: Off

	Požadujem pripojiť krátkodobý odber (odber v dĺžke trvania max: 
	 30 dní): Off

	V prípade, že potrebujete doplniť ďalšie dôležité údaje k žiadosti o pripojenie,  využite prosím tento priestor : 
	V prípade, že potrebujete doplniť ďalšie dôležité údaje k žiadosti o pripojenie,  využite prosím tento priestor_1: 
	V prípade, že potrebujete doplniť ďalšie dôležité údaje k žiadosti o pripojenie,  využite prosím tento priestor_2: 
	Kúpil/a som si pozemok a idem stavať objekt určený na podnikateľské účely (podnik, budova, zariadenie, kancelária a pod: 
	): 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	Kúpil/a som si objekt určený na podnikateľské účely – novostavbu, v ktorej ešte nie je zapojená elektrina: Off











	Kúpil/a som si objekt určený na podnikateľské účely od prechádzajúceho vlastníka, v ktorom je zapojená elektrina: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	Prenajal/a som si objekt určený na podnikateľské účely a požadujem odber elektriny evidovať na môj podnikateľský subjekt: Off










	Radio Button1: Off
	Vyplňte druh pripojenia podľa toho, či sa jedná o definitívne alebo dočasné pripojenie (sezónne odbery): Off
	Tri fázy odporúčame pre odberné miesta (prevádzky) s vyššími nárokmi na energiu, t: 
	j: 
	 ak využívate náročnejšie trojfázové spotrebiče napr: 
	 výrobné zariadenia, elektrické sporáky či klimatizácie, zváračky, stroje, odbery s elektrickým vykurovaním a pod: Off



	V prípade nového odberu sa existujúca MRK = 0: 
	  V prípade existujúceho odberu, zistíte existujúcu hodnotu MRK zo Zmluvy o pripojení uzatvorenej so Západoslovenská distribučná, a: 
	s: 
	; priamo z elektromerového rozvádzača; prípadne môžete kontaktovať našu zákaznícku linku, na ktorej vám radi pomôžeme: 
	 Existujúcu hodnotu hlavného ističa (MRK), môžete uviesť buď v ampéroch alebo v kilowattoch: 
	 Existujúcu hodnotu hlavného ističa (MRK), môžete uviesť buď v ampéroch alebo v kilowattoch": 




	Vyplňte požadovanú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom na základe odporúčania projektanta alebo Vášho elektrikára_1: 
	Dvojtarifné meranie odporúčame v prípade inštalácie elektrotepelných spotrebičov, ak sú elektrický ohrievač, elektrické vykurovanie a elektrický bojler: 
	 V prípade, že plánujete v budúcnosti využívať dvojtarifné meranie, odporúčame vám, si už teraz vybrať položku dvojtarifné meranie, aby ste mali odberné miesto pripravené na túto alternatívu (v prípade neskoršej zmeny merania, by potom bolo potrebné na základe novej Zmluvy o pripojení vymeniť elektromerový rozvádzač): Off

	Vyberte v prípade, že máte záujem o poskytnutie platenej služby poskytovanej distribútorom uzatvorením samostatných zmlúv Zmluvy o nadštandardnom pripojení a distribúcii elektriny  pre Vaše odberné miesto: 
	 Táto služba je poskytovaná iba na napäťových úrovniach VN a VVN: Off

	Vyberte v prípade, že nemáte záujem o poskytnutie platenej služby poskytovanej distribútorom uzatvorením samostatných zmlúv   o nadštandardnom pripojení a distribúcii elektriny  pre Vaše odberné miesto: Off
	Jednotarifné meranie odporúčame v prípade, že nebudete využívať elektrický ohrievač, elektrické vykurovanie a elektrický bojler : Off
	Pripojenie nabíjacej stanice_Áno: Off
	Pripojenie nabíjacej stanice_Nie: Off
	Vyplňte požadovanú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom na základe odporúčania projektanta alebo Vášho elektrikára: 
	Celkový inštalovaný výkon nabíjacej stanice: 


