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Žiadosť pre zákazníkov pripojených 
do distribučnej sústavy Železiarní Podbrezová a.s.  

 
Žiadosť o pripojenie nového odberného miesta 1)  
Žiadosť o vyjadrenie k rekonštrukcii existujúcej elektrickej prípojky 1)  
Žiadosť o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (zvýšenie hodnoty hlavného ističa) 1)  
Žiadosť o vyjadrenie k elektrickému vykurovaniu alebo ohrevu TÚV 1)  
Žiadosť o uzavretie zmluvy o pripojení elektroenergetického zariadenia odberateľa 1)  
Iná žiadosť  
Identifikácia žiadateľa : 
Meno / Názov firmy  
Adresa /Sídlo firmy  

 
Dátum narodenia / 
IČO 

 DIČ  IČ DPH  

Štátne občianstvo  
Bankové spojenie  
Kontaktná osoba  
Telefón  Mobil  
Fax  E-mail  
Adresa pre  
poštový styk 2) 

 
 

Špecifikácia odberného miesta : 
Číslo odberného miesta (ČOM) – u jestvujúceho odberu  
Názov odberného 
miesta 

 

Adresa odberného  
miesta 

 
 

Popis umiestnenia  
stavby 3) 

 
 
 

Charakter odberu / požadovaný termín 
pripojenia 

Trvalý 1)  od    
Dočasný 1)  od  do  

Napäťová hladina 
odberného miesta 

VN 1)  Odberné miesto 
bude slúžiť 

Domácnosť 1)  
NN 1)  Podnikanie 1)  

Maximálna rezervovaná kapacita : 
- odberné miesto kategórie VN existujúca v kW  požadovaná kW  
- odberné miesto kategórie NN 

(hodnota hlavného ističa) 
existujúca v A  požadovaná v A  
jednofázový istič 1)  jednofázový istič 1)  
trojfázový istič 1)  trojfázový istič 1)  

Ďalšia špecifikácia odberného miesta : 

Elektrické spotrebiče (kW) 
Existujúci Požadovaný 

Počet Výkon Počet Výkon 
Vykurovanie – akumulačné     
Vykurovanie – priame     
Ohrev TÚV – akumulačný     
Ohrev TÚV – priamy     
Ostatné tepelné spotrebiče     
Motory     
Zváračky     
Iné spotrebiče     
SPOLU     
1) Krížikom označte Vašu voľbu. 
2) Uvádza sa len ak je adresa pre poštový styk iná ako adresa žiadateľa. Bez uvedenia adresy pre poštový styk je 
žiadosť neplatná. 
3) Do popisu umiestnenia stavby sa uvedie číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností, súpisné číslo a druh 
stavby podľa zápisu na liste vlastníctva, prípadne iná identifikácia dotknutej nehnuteľnosti. 
 
Náležitosti k jednotlivým typom žiadostí sú uvedené na druhej strane. 
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Súčasťou predloženia žiadosti sú nasledovné doklady a prílohy : 
 
K vyplnenej a podpísanej žiadosti o pripojenie nového odberného miesta žiadateľ predkladá najmä : 
1. Snímku katastrálnej mapy s vyznačením osadenia plánovanej stavby a susedných objektov (situácia širších 

vzťahov v mierke M1:1000 - M1:5000). 
2. Projektovú dokumentáciu stavebnej prípojky po stavebný rozvádzač v prípade dočasného odberu – stavebného 

odberu, alebo projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky po zariadenie, v ktorom je umiestnené meranie 
vrátane hlavného ističa v prípade trvalého odberu (v dvoch vyhotoveniach). 

3. List vlastníctva alebo kúpno-predajnú zmluvu s vkladom na katastri, resp. nájomnú zmluvu so súhlasom 
vlastníka nehnuteľnosti. 

4. Platnú správu o odbornej prehliadke a skúške elektroenergetického zariadenia v rozsahu stanovenom 
v projektovej dokumentácii (po zriadení elektrickej prípojky podľa projektovej dokumentácie). 

 

K vyplnenej a podpísanej žiadosti o vyjadrenie k rekonštrukcii existujúcej elektrickej prípojky žiadateľ 

predkladá najmä : 
1. Projektovú dokumentáciu, ktorá rieši rekonštrukciu prípojky po zariadenie, v ktorom je umiestnené meracie 

zariadenie vrátane hlavného ističa – nový návrh napojenia (v dvoch vyhotoveniach). 
2. List vlastníctva alebo kúpno-predajnú zmluvu s vkladom na katastri, resp. nájomnú zmluvu so súhlasom 

vlastníka nehnuteľnosti. 
3. Platnú správu o odbornej prehliadke a skúške elektroenergetického zariadenia v rozsahu stanovenom 

v projektovej dokumentácii, resp. vykonaných zmien (po vykonaní schválených zmien na odbernom mieste). 

 

K vyplnenej a podpísanej žiadosti o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity, resp. zvýšenie hodnoty 

hlavného ističa žiadateľ predkladá najmä : 
1. List vlastníctva alebo kúpno-predajnú zmluvu s vkladom na katastri, resp. nájomnú zmluvu so súhlasom 

vlastníka nehnuteľnosti. 
2. Platnú správu o odbornej prehliadke a skúške elektroenergetického zariadenia v rozsahu vykonaných zmien 

(po vykonaní schválených zmien na odbernom mieste). 

 

K vyplnenej a podpísanej žiadosti o vyjadrenie k elektrickému vykurovaniu alebo ohrevu TÚV žiadateľ 

predkladá najmä : 
1. List vlastníctva alebo kúpno-predajnú zmluvu s vkladom na katastri, resp. nájomnú zmluvu so súhlasom 

vlastníka nehnuteľnosti. 
2. Platnú správu o odbornej prehliadke a skúške elektroenergetického zariadenia v rozsahu vykonaných zmien 

(po vykonaní schválených zmien na odbernom mieste). 

 

K vyplnenej a podpísanej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení elektroenergetického zariadenia 

odberateľa žiadateľ predkladá najmä : 
1. List vlastníctva alebo kúpno-predajnú zmluvu s vkladom na katastri, resp. nájomnú zmluvu so súhlasom 

vlastníka nehnuteľnosti. 
2. Platnú správu o odbornej prehliadke a skúške elektroenergetického zariadenia v rozsahu stanovenom 

v projektovej dokumentácii, resp. schválených zmien. 
 
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy sa uzatvára : 
o pri pripojení nového elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy, 
o ak žiadateľ požaduje pri existujúcom elektroenergetickom zariadení zvýšenie maximálnej rezervovanej 

kapacity, resp. zvýšenie hodnoty hlavného ističa (z dôvodu rozširovania alebo rekonštrukcie existujúceho 
elektroenergetického zariadenia), 

o ak žiadateľ žiada o znovu pripojenie odberného miesta, ktoré bolo odpojené na viac ako dva roky. 
 
Prehlásenie žiadateľa : 
Žiadateľ prehlasuje a svojim podpisom 
a) potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v žiadosti a všetkých dokladov a príloh, 

ktoré sú ku žiadosti priložené,  
b) berie na vedomie, že podmienky pripojenia do distribučnej sústavy sú upravené v zákone 

č.251/2012 o energetike v znení neskorších predpisov, obchodných a technických podmienkach 
pripojenia do distribučnej sústavy Železiarní Podbrezová a.s., s ktorými sa oboznámil, 

c) potvrdzuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v informačných 
systémoch Železiarní Podbrezová a.s., a to v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej 
činnosti. 

 
V ..............................................                                                            ..................................... 
Dňa ...........................................       Podpis a meno žiadateľa 
 
 


