
Poradové číslo pripojenia/celkový počet pripojení *1 z

Predmet žiadosti (výber označte ×)

pripojenie nového odberného miesta

zmena odberateľa na existujúcom odbernom mieste bez zmeny hlavného ističa (bez zmeny maximálne rezervovanej kapacity)

zvýšenie/zníženie maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste

1. Identifikačné údaje odberateľa*

Titul, meno a priezvisko Dátum narodenia

Trvalý pobyt (ulica, číslo domu (orientačné/súpisné), obec/časť obce, PSČ)

2. Adresa pre doručovanie (vyplňte iba v prípade, ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
Ulica, číslo domu (orientačné/súpisné),obec/časť obce, PSČ

3. Kontaktné údaje
Telefónne číslo/číslo mobilného telefónu E-mail

Osoba oprávnená podpisovať zmluvu (titul, meno priezvisko) – vyplniť, iba ak osoba nie je totožná s odberateľom*1

Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia 
do distribučnej sústavy DOMÁCNOSTI



4. Adresa odberného miesta
Ulica* Číslo domu orientačné/súpisné* Parcelné číslo*

Číslo bytu* Poschodie*

Obec/časť obce* PSČ*

5. Technické údaje (výber označte ×)
Požadovaný počet fáz* 1 fáza 3 fázy

Existujúca hodnota hlavného ističa pred elektromerom* 
(predstavuje hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity) A

Požadovaná hodnota hlavného ističa pred elektromerom* 
(predstavuje hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity) A

Spôsob využitia odberného miesta (rodinný dom, byt, garáž, záhrada, iné (špecifikovať))

6. Požadované prílohyk žiadosti
• Projektová dokumentácia od prípojky

• Východisková revízna správa od prípojky

 

7. Vyhlásenie žiadateľa
Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/ stavby, v ktorej je/bude odber-
né elektrické/elektroenergetické zariadenie zriadené, resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnu-
teľnosti/stavby, v ktorej je/bude odberné elektrické/ elektroenergetické zariadenie zriadené, so zriadením/ prevádzkou/pripoje-
ním tohto zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe. V prípade existujúceho odberného elektrického/
elektroenergetického zariadenia: Žiadateľ čestne vyhlasuje, že má vlastnícke právo k odbernému elektrickému/elektroenergetic-
kému zariadeniu , ktoré žiada pripojiť do distribučnej sústavy, resp. má súhlas vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov odberného 
elektrického/elektroenergetického zariadenia s uzatvorením zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy takéhoto zariadenia. 
Žiadateľ berie na vedomie, že podmienky pripojenia do distribučnej sústavy sú bližšie upravené v Prevádzkovom poriadku pre-
vádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (ďalej len „Prevádzkový poriadok“), ktorý je zverejnený na 
webovom sídle PDS www.slovnaft.sk, ktorý obsahuje tiež Obchodné podmienky pripojenia, ako aj upravené v zákone č. 251/2012 
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súvislých právnych predpisoch.



* V prípade, že údaje v poliach označených hviezdičkou nebudú vyplnené, resp. žiadosť nebude obsahovať prílohy podľa bodu 7., nebude 
táto žiadosť akceptovaná spoločnosťou SLOVNAFT, a.s..

*1 Ak k žiadateľ žiada o viac odberných miest alebo už má so spoločnosťou SLOVNAFT,  a.s. ako PDS uzatvorenú nejakú zmluvu o pripojení, tu 
uvedie o koľké pripojenie ide/ z koľkých pripojení. V prípade, že žiadateľ  má viac pripojení, predkladá PDS aj sumár za všetky pripojenia. 
V sumárnej žiadosti vypĺňa položky: 1., 3–účel, 4-prvý dátum, 5-posledný dátum, 6-celkový počet, 7-súčet všetkých, pričom v takom prípa-
de doklady v zmysle bodu 9, 10 prikladá iba raz.

*2 Ak je odberateľ zastúpený zástupcov - priložte originál plnomocenstva

8. Ochrana osobných údajov
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. 
Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinnosti spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s. sú zverejnené a aktualizované na webovom sídle spoločnosti SLOVNAFT, a.s. www.slovnaft.sk (odkaz Ochrana 
osobných údajov, sekcia podľa účelu spracúvania osobných údajov), ako aj uvedené v Prevádzkovom poriadku. Žiadateľ svojim 
podpisom potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil.

Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť a správnosť všetkých údajov uvedených v Žiadosti a jej prílohách.

Miesto Dátum

Meno a priezvisko Podpis odberateľa
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