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Ako
skrátiť 

dobu 
vybavenia 
nového 
odberného 
miesta?

Tip na záver: 
Celý proces nového pripojenia môžete urýchliť sú-

časným zasielaním viacerých typov žiadostí, najmä 

v spojení s pripojovacou zmluvou a detailným in-

formovaním sa o povinných prílohách pri podávaní 

žiadosti. Zároveň odporúčame riešiť obchodnú časť 

nového pripojenia už počas prebiehajúceho proce-

su pripojenia k distribučnej sústave.

Všetky uvedené žiadosti a vzory žiadostí sú zverejnené na stránke 
www.sse-d.sk, nájdete ich taktiež na kontaktných miestach 
SSE-D, a. s. Pri ich vypĺňaní Vám ochotne pomôžu prítomní 
pracovníci.
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1
K Žiadosti o určenie bodu a podmienok pripojenia 

priložte Žiadosť o existencii energetických zaria-
dení. Takto budete mať hneď na začiatku podklady k vyhoto-

veniu projektovej dokumentácie od prípojky a súčasne infor-

mácie, či sa na danej parcele nachádzajú energetické zaria-

denia, ktoré môžu ovplyvniť Vašu predstavu o stavbe.

2
Po vypracovaní projektovej dokumentácie od prípoj-

ky, je v prípade maloodberateľov vhodné  zaslať na 
Zákaznícke služby  SSE-D, a. s., Žiadosť o stavebné povo-
lenie, územné rozhodnutie, súčasne so Žiadosťou o pri-
pojovaciu zmluvu. Pokiaľ uvažujete o tom, že sa na odber-

nom mieste bude využívať elektrické vykurovanie, zaškrtnite 

v žiadosti aj túto možnosť. Následne uzatvoríte s dodávate-

ľom elektriny obchodnú zmluvu, v ktorej zadefinujete pod-

mienky (spôsob platby, výška preddavkov a pod.). Podobne 

postupujte pri Žiadosti o elektrické vykurovanie, ktorá môže 

byť spojená so zvýšením hlavného ističa. V tomto prípade za-

šlite Žiadosť o elektrické vykurovanie, spolu so Žiadosťou 

o zvýšenie výkonu a súčasne so Žiadosťou o pripojovaciu

zmluvu. 

3
Pri uzatvorení Zmluvy o pripojení a úhrade pripojova-

cieho poplatku končí distribučná časť procesu. Ako-

náhle uhradíte pripojovacie poplatky, budete mať v lehote, 

stanovenej v pripojovacej zmluve, uvedený termín pripojenia 

k distribučnej sústave. Počas tejto doby Vám odporúčame 

podať Žiadosť o uzatvorenie obchodnej zmluvy u zvole-

ného dodávateľa elektriny (viď bod č. 2). Takto predídete 

možnému predĺženiu procesu až o jeden mesiac z dôvodu 

očakávanej montáže elektromera po pripojení prípojky. Uza-

tvorením pripojovacej zmluvy totiž nežiadate aj o montáž 

elektromera. Montáž elektromera zabezpečí Váš dodávateľ 

elektriny pri riešení požiadavky na uzatvorenie obchodnej 

zmluvy.

4 Presné vyplnenie žiadosti a dokladovanie povin-
ných príloh – to sú ďalšie možnosti ako skrátiť celý 

proces vybavovania. V prípade, že sú pri preberaní žiadostí 

zistené nekompletné prílohy, informujte sa detailne o tom, 

čo je ešte potrebné k žiadosti priložiť. Takto predídete ďalšie-

mu časovému zdržaniu z dôvodu opätovného vrátenia žia-

dosti na doplnenie.

5
Dôležitou podmienkou prevzatia žiadosti v SSE-D, a. s., 

je Váš podpis na žiadosti, ktorý nemôže byť naskeno-

vaný. SSE-D, a. s., rieši iba tie žiadosti, ktoré sú originálne 
podpísané zákazníkmi (na podpisovanie žiadostí odporú-

čame používať modré pero).

Pokiaľ máte ako žiadateľ o pripojenie nového od-
berného miesta záujem o čo najkratšie vyriešenie 
tohto procesu už od jeho úplného začiatku až po 
montáž elektromera s požadovanou sadzbou, od-
porúčame Vám dodržiavať nasledovné praktické 
rady pri riešení krokov, potrebných pre zriadenie 
nového odberného miesta. 

Procesy zriadenia nového odberného miesta sú 
častokrát komplikované a časovo náročné. Pri-
pravili sme pre Vás brožúru s tipmi,  ako tieto 
procesy zjednodušiť.
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