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Zákazník požiada o uzatvorenie Zmluvy, SSE-D vystaví a odošle zá-
kazníkovi Zmluvu s uvedením výšky pripojovacieho poplatku, 
ktorý závisí od výšky hlavného ističa podľa platnej legislatívy. 

Pripojenie na existujúce a novobudované energetické zariadenie (EZ):

Pripojenie prípojky do distribučnej siete na 1. existujúce EZ je mož-
né po pripísaní poplatku na účet SSE-D. 

Pripojenie prípojky do distribučnej siete na 2. novobudované EZ je 
možné po pripísaní poplatku na účet SSE-D, skolaudovaní novo-
vybudovaného EZ a splnení technických podmienok, uvedených 
vo vyjadrení SSE-D. 

Termín pripojenia je uvedený v pripojovacej zmluve.

Pripojenie a poplatky
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Po spracovaní projektu prípojky predložím PD na schválenie SSE-D, 
spolu s vyplneným štandardným formulárom Vyjadrenie pre územ-
né rozhodnutie alebo stavebné povolenie s doložením potreb-
ných dokladov: PD prípojky, snímka z katastrálnej mapy s vyznače-
ním objektu a susedov, predošlé vyjadrenie SSE-D. Po preverení za-
šle SSE-D stanovisko k uvedenej žiadosti. Následne zákazník požiada 
o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy 
(ďalej len Zmluva), s doložením kópie LV alebo iného dokladu o vlast-
níckom vzťahu k uvedenej nehnuteľnosti. 

Ak zákazník v tomto kroku priloží aj kópiu LV alebo iného dokladu o 
vlastníckom (resp. nájomnom) vzťahu k uvedenej nehnuteľnosti, môže 
súčasne s vyjadrením pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie po-
žiadať aj o uzatvorenie Zmluvy.

Územné rozhodnutie  
a stavebné povolenie
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Zmluva na dodávku  
a distribúciu elektriny
Po príprave a vybudovaní prívodu a meracieho miesta, t.j. osadení 
elektromerového rozvádzača na verejne prístupnom mieste na hra-
nici s verejným pozemkom a vybudovaní prípojky zo strany SSE-D, je 
zákazník povinný uzavrieť Zmluvu o dodávke a distribúcii elektri-
ny so svojím Dodávateľom*, kde si zvolí tarifu, zálohu, spôsob plat-
by, doloží revíznu správu (OPAS) od prívodu a atest od elektromero-
vého rozvádzača.

* Dodávateľom elektriny môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
ma povolenie na dodávku elektriny.

Kúpim si (alebo vlastním) pozemok a chcem postaviť dom (inú 
stavbu)

Zákazník: je potrebné, aby som vyplnil a poslal formulár – Žiadosť 
pre zákazníkov pripojených na NN napäťovú hladinu a v ňom si vy-
beriem a označím možnosť „Vyjadrenie k bodu a podmienkam pri-
pojenia“ (dostupná na Zákazníckych centrách (ZC) a internetovej 
stránke www.sse-d.sk) s doložením príslušných dokladov.

Chcem elektrinu  
pre nový dom
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Pracovník Zákazníckych služieb zadá príkaz na montáž elektromera 
na odberné miesto zákazníka.

Po pridelení súpisného čísla zašle odberateľ svojmu Dodávateľovi elek-
triny oznámenie na doplnenie údajov do zmluvy.

A už svietim!
Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia mi bude zaslané 
poštou. Vo vyjadrení bude určený bod pripojenia – postačuje pre prí-
slušné administratívne úkony.

Pozor! Až po obdržaní stanoviska (vyjadrenia) Stredoslovenskej energe-
tiky – Distribúcie, a. s. (ďalej len SSE-D), si dám zhotovit projektovú doku-
mentáciu (PD) – elektrickej prípojky NN podľa podmienok, stanovených 
vo vyjadrení. Ak bola PD vyhotovená skôr, môže sa stať, že nebude zod-
povedať technickým požiadavkám a musela by sa prepracovať.

Kam sa pripojiť?
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