
 

 
 
 

  

ŽIADOSŤ o prístup do distribučnej sústavy (žiadosť o distribúciu) 

Druh žiadosti*1                                                 

    strana 1 z 2 

1. Identifikačné údaje žiadateľa: 
Meno a priezvisko/ 
Obchodné meno žiadateľa: 
PO FO 
Sídlo/Miesto podnikania Trvalé bydlisko: 
Štatutárny zástupca žiadateľa: 
Zodpovedný zástupca: 
ICO: Dátum narodenia: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zápis v OR alebo 

inom príslušnom registri: 
 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Adresa pre doručovanie pošty: 

Telefón: 

Fax: 

Mail: 

 

2. Identifikačné miesto odberu: 

Popis, prípadne označenie miesta, kópia z katastra, situačný návrh: 
 
 
 
 

3.  Charakteristika budúceho odberného miesta: 

Druh odberu (domácnosť/ oprávnený odberateľ): 
Typ odberu (krátkodobý, ročný, dlhodobý): 
Prístup PDS k určenému meradlu (bezproblémový, obmedzený, žiadny+ popis): 
 

4. Dátum začatia distribúcie: 

5.  Dátum ukončenia distribúcie: 

6. Odberné miesta (počet, označenie/špecifikácia): 
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7. Rezervovaná kapacita: 

 

8. Požadovaný odber elektriny: 

Ročne: 
Mesačne (iba v prípade veľkoodberu alebo na výzvu PDS): 
Denne (iba v prípade veľkoodberu alebo na výzvu PDS): 
Hodinovo (iba v prípade veľkoodberu alebo na výzvu PDS): 

 
9. Doklady preukazujúce právne postavenie. 
Príloha žiadosti má obsahovať doklady preukazujúce právne postavenie žiadateľa: údaje 
z občianskeho preukazu, výpis so živnostenského registra, výpis z obchodného registra, 
prípadne iný doklad v originálnom vyhotovení alebo notárom overenom origináli, pričom 
originál nesmie byť starší ako tri mesiace. 
 
10. Vyhlásenie žiadateľa potvrdzujúce jeho schopnosť plniť si budúce 
finančné záväzky. 
Prílohou žiadosti má byť vyhlásenie žiadateľa o tom, že si bude plniť svoje finančné 
záväzky vyplývajúce z pridelenia distribučnej kapacity na základe kladného 
vyjadrenia k žiadosti o prístup. Prevádzkovateľ DS si vyhradzuje právo na vyžiadanie 
ďalších dokladov preukazujúcich schopnosť žiadateľa plniť si finančné záväzky, 
prípadne, že si vyžiada bankovú záruku alebo iné krytie záväzkov žiadateľa 
vyplývajúcich z budúceho zmluvného vzťahu. 
Vyhlásenie sa nepožaduje, ak už patričné vyhlásenie resp. iné doklady žiadateľ 
predložil PDS v minulosti, alebo ho predložil v súvislosti s inou službou PDS. 

 
Poznámka: 
Žiadosť o prístup do DS môže byť zároveň aj žiadosťou o distribúciu, prípadne žiadosťou na 
zvýšenie alebo zníženie rezervovanej kapacity pridelenej PDS žiadateľovi v minulosti. Ak už 
žiadateľovi bola v minulosti pridelená kapacita a zároveň má s PDS uzavretú zmluvu 
o distribúcii, žiadateľ nepredkladá doklady v zmysle bodu 9 a 10 tejto Žiadosti o prístup, ak si to 
rozsah jeho žiadosti nevyžaduje alebo ak ho k tomu nevyzve PDS. O aký druh žiadosti: prvá 
žiadosť, opakujúca sa žiadosť (žiadosť nasledujúca po období, na ktoré bola žiadateľovi 
pridelená kapacita), žiadosť o zvýšenie, žiadosť o zníženie kapacity, žiadateľ uvedie 
v záhlaví žiadosti. 

V zmysle zákona o energetike je účastník povinný poskytovať technické údaje PDS, ktoré sú 
potrebné na plánovanie kapacity sústavy, riadenie stability sústavy a na riadenie dennej 
prevádzky sústavy a jej plnenie. Odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto sa nachádza 
v bilančnej skupine subjektu zúčtovania poskytne tomuto subjektu zúčtovania predikciu svojej 
spotreby na toto odberné miesto na nasledujúci rok v MWh do 30. júna daného roka. Subjekt 
zúčtovania tieto údaje za svoju bilančnú skupinu k dátumu 30. jún daného roku doplní a sčíta 
a poskytne takto upravené dáta do 20. júla daného roku PDS. Uvedené platí pre oprávneného 
odberateľa, ktorého dodávateľom elektriny je PDS a ani PDS, na ktorého sústavu je PDS 
napojený 

 

 

 

 



 

 
 
 

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 povinností  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 prevádzkovateľa miestnej distribučnej 

sústavy spoločnosti SLOVNAFT, .a.s. Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa s týmito 

informáciami oboznámi.  

 

http://www.slovnaft.sk/

