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PIS:  poistková istiaca skrinka + zvod po stĺpe do PIS – buduje PDS, po uhra-
dení pripojovacieho poplatku a predložení Čestného prehlásenia (ma-
jetok PDS).

PDS:  prevádzkovateľ distribučnej sústavy – distribučná spoločnosť (SSD, 
VSD, ZSD).

VPM:  verejne prístupné miesto (hranica s verejným pozemkom).
ER:  elektromerový rozvádzač + prívod + inštalácia – majetok odberateľa. 

  hranica majetku PDS – odberateľ. 

Prívod je zhotovený zemným káblovým vedením. Poistková istiaca skriňa  
a elektromerový rozvádzač sú umiestnené na verejne prístupnom mieste.

do vášho nového príbytku
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VYBUDUJE 
ODBERATEĽ

VYSVETLIVKY

 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sú-
stavy (ďalej len Zmluva o pripojení) – zmluvný vzťah medzi kon-
covým odberateľom a  distribútorom elektriny. Obsahuje dohod-
nutý odberový výkon, ktorý bude distribútor rezervovať pre dané 
odberné miesto a určenie bodu pripojenia, odovzdávacie miesto pre 
distribuovanú elektrinu do odberného miesta.

 Zmluva o  združenej dodávke elektriny – zmluvný vzťah medzi 
koncovým odberateľom a  dodávateľom elektriny, ktorý nakúpi 
elektrinu na voľnom trhu a predá ju odberateľovi. Dodávateľ faktu-
ruje celkovú cenu za poskytované služby. Zmluva obsahuje základné 
atribúty ako sadzbu za konkrétny produkt, výšku zálohových platieb, 
spôsob platby a iné.

PRIPOJENIE ODBERNÉHO MIESTA S CIEĽOM 
ODBERU ELEKTRINY MUSÍ MAŤ V ZMYSLE 
PLATNEJ LEGISLATÍVY UZATVORENÉ DVE 
DÔLEŽITÉ ZMLUVY:

PRIPOJENIE
ELEKTRINY

DOMÁCNOSTI 

Vaše požiadavky radi vybavíme aj osobne v našich zákazníckych 
centrách. Viac na www.sse.sk/zakaznicke-centra.

Korešpondenčná adresa:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

www.sse.sk

ELEKTRINA OD SSE

PRE VÁŠ NOVÝ 

DOMOV

sse.sk/ktojeNanuk
sse.sk/novepripojenie

Zákaznícke centrá

Banská Bystrica Františka Švantnera 9

Po 8.00 – 17.00
Ut 8.00 – 15.00
St 8.00 – 17.00
Št 8.00 – 15.00
Pi 8.00 – 15.00

Lučenec Kubínyiho námestie 9

Žilina Nám. A. Hlinku 2

Prievidza Bojnická cesta 9

Dolný Kubín Bysterecká 2 182

Zvolen
P. O. Hviezdoslava 16 A 
(pri plavárni)

Martin Andreja Kmeťa 576/13

Považská  
Bystrica

A. Hlinku 25/30 
(Centrum)

Po 8.00 – 17.00
Ut 8.00 – 17.00
St 8.00 – 17.00
Št 8.00 – 17.00
Pi 8.00 – 17.00

Liptovský 
Mikuláš

Garbiarska 905 
(vedľa OC Jasná)



POTREBUJETE PRIPOJIŤ  
SVOJ NOVÝ PRÍBYTOK  
DO ELEKTRICKEJ SIETE?
Aby ste doma mohli čo najskôr zažať svetlo, pripravili sme pre 
vás krátky postup, ktorý vám pomôže s pripojením do distri-
bučnej sústavy.

KTO RIEŠI TENTO ÚKON?AKO POSTUPOVAŤ?

1.  PODANIE ŽIADOSTI V DISTRIBUČNEJ 
SPOLOČNOSTI

 Formulár nájdete na webovej stránke prevádzkova-
teľa distribučnej sústavy (PDS) a v Zákazníckych cen-
trách alebo oň môžete požiadať na zákazníckej linke PDS.

 Vyplňte formulár žiadosti určený občanom, podnikatelia 
vyplnia formulár určený pre firmy.

 V  žiadosti označte konkrétny typ požiadaviek, prilož-
te povinné prílohy uvedené na zadnej strane formulára 
a odošlite ich PDS.

2.  VYJADRENIE K ŽIADOSTI A ZMLUVA 
O PRIPOJENÍ

 PDS vám do  30 kalendárnych dní od  prijatia žia-
dosti poštou zašle Zmluvu o  pripojení a  vyjadrenie,  
v  ktorom stanoví podmienky a  určí miesto pripojenia 
do distribučnej sústavy.

3.  ÚHRADA POPLATKU ZA PRIPOJENIE
 V  ďalšom kroku je potrebné uhradiť pripojovací popla-

tok, ktorého výšku a termín splatnosti nájdete uvedené 
v Zmluve o pripojení.

4.  PRÍPRAVA ODBERNÉHO MIESTA  
A DOKLADOV

 Odberné miesto si pripravte v  zmysle vydaného 
vyjadrenia a  platných noriem. Prípravu realizujte  
s  elektrikárom s  príslušnou odbornou spôsobilosťou  
a  oprávnením. Prípadné otázky konzultujte priamo  
s pracovníkom PDS, ktorý vyjadrenie vystavil, alebo pros-
tredníctvom zákazníckej linky PDS.

NÁŠ TIP: 
OVERUJTE UŽ PRI VÝBERE POZEMKU

Už pri kúpe pozemku si v  distribučnej spoločnosti prostredníctvom žiados-
ti overte, či je pozemok možné pripojiť do  distribučnej siete. Ak k  nemu  
neexistuje elektrické vedenie, budete si musieť počkať na jeho dobudovanie. 
Ak k nemu vedenie existuje, je potrebné si zistiť, do akej výšky a vzdialenosti 
od neho môžete stavať. 

NÁŠ TIP: URÝCHLITE VYBAVENIE ŽIADOSTI! 

Požiadajte súčasne o  vyjadrenie k  bodu a  podmien-
kam pripojenia aj o  uzatvorenie Zmluvy o  pripojení. 
V jednej žiadosti môžete súčasne označiť viaceré typy po-
žiadaviek, pre ktoré začne naraz plynúť 30-dňová lehota. 
Nebudete tak strácať čas čakaním pri ďalších samostatných 
žiadostiach.

NOVINKA

V SSD stačí od 1. 1. 2017 priložiť k žiadosti o nové pripoje-
nie iba snímku z katastrálnej mapy s vyznačením osadenia. 
Preukázanie vlastníckeho vzťahu je už zdokladované pod-
pisom vyhlásenia zákazníka v žiadosti v bode č. 8.

 Po vybudovaní elektrického prívodu a osadení elektro-
merového rozvádzača pošlite PDS e-mailom alebo 
poštou revíznu správu, v prípade distribučnej spo-
ločnosti SSD stačí vyplnené a  podpísané tlačivo 
Čestné prehlásenie. Čestným prehlásením zákazník 
prehlasuje, že splnil technické podmienky pripojenia 
a je pripravený na pripojenie k distribučnej sústave.

5.  VYBUDOVANIE PRÍPOJKY
 PDS vám po prijatí potrebných dokladov, v prípade dis-

tribučnej spoločnosti SSD po prijatí Čestného prehláse-
nia, zašle potvrdenie o  ich prijatí. Následne zrealizuje 
vybudovanie elektroenergetického zariadenia potreb-
ného na  pripojenie do  distribučnej sústavy (ďalej len 
prípojka) najneskôr do  termínu uvedeného v  Zmluve 
o pripojení.

6.  VÝBER DODÁVATEĽA ELEKTRINY  
A ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE 
ELEKTRINY 

 Po vybudovaní prípojky si vyberte dodávateľa elek-
triny Stredoslovenskú energetiku, a. s., a uzavrite 
s ním Zmluvu o združenej dodávke elektriny, v kto-
rej si zvolíte sadzbu, výšku zálohovej platby a spôsob 
platby. Zmluvný formulár nájdete na webovej stránke  
www.sse.sk alebo v Zákazníckych centrách.

 Na uzatvorenie zmluvy s dodávateľom Stredoslovenská 
energetika, a. s., budete potrebovať:

 Kópiu Zmluvy o pripojení s distribučnou spoločnosťou,

 Revíznu správu, v  prípade PDS SSD, a. s., potvrdenie 
o prijatí Čestného prehlásenia. 

 Uvedené dokumenty spolu s vypísanou a podpísanou 
Zmluvou o združenej dodávke elektriny doručte osob-
ne do ktoréhokoľvek Zákazníckeho centra alebo zašlite 
poštou na adresu:

 Stredoslovenská energetika, a. s.
  Pri Rajčianke 8591/4B
 010 47 Žilina 

7.  MONTÁŽ ELEKTROMERA 
A SPUSTENIE ODBERU ELEKTRINY

 Dodávateľ požiada PDS o  montáž elektromera. PDS 
následne v  termíne do  5 pracovných dní zrealizuje 
montáž, po ktorej je váš domov pripravený odoberať 
elektrinu.
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