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Pripojenie zariadenia k distribučnej 
sústave spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s.

Doplňujúce informácie:
Žiadosť o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave (1. krok)
Žiadosť o pripojenie spolu s manuálom, ako ju vyplniť, 
je k dispozícii na kontaktných miestach a na internetovej 
stránke spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
www.zsdis.sk v časti Distribúcia / Dokumenty / Žiadosti. 
Žiadosť je možné podať písomne, osobne a telefonicky (len 
pre domácnosti).

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia 
žiadateľa do distribučnej sústavy (2. krok)
Súčasťou zmluvy o pripojení sú informácie 
o technických podmienkach, ktoré musí splniť zákazník 
a Západoslovenská distribučná, a.s., ale napríklad aj výška 
ceny za pripojenie

Doručovacia adresa spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s. (3. a 5. krok)
Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 
Bratislava 1

Cena za pripojenie (4. krok)
Cenu za pripojenie je možné uhradiť poštovou poukážkou 
priloženou k zmluve o pripojení alebo bankovým 
prevodom

Technické podmienky pripojenia (TPP) (5. krok)
Príloha č. 1 Zmluvy o pripojení odberného elektrického 
zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. TPP vám 
pomôže zrealizovať váš elektrikár.

Tipy, ako skrátiť proces pripojenia
• Po príprave odberného miesta (5. krok) doručte v čo 

najkratšom čase potrebné doklady vyšpecifikované 
v Technických podmienkach pripojenia  
(Príloha č. 1 zmluvy o pripojení)

• Po obdržaní Oznámenia o splnení podmienok pripojenia 
(7. krok) vyhľadajte čo najskôr svojho dodávateľa elektriny 
a uzatvorte s ním zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej 
energie (8. krok). Až potom vám namontujeme elektromer 
(9. krok).

Návod, ako na to

– Domácnosti
– Firmy a organizácie

Pri žiadosti o:
•	Zriadenie	nového	odberného	miesta
•	Zmenu	pripojenia	existujúceho	odberného	miesta
•	Pripojenie	odberného	miesta,	ktoré	bolo	odpojené

Distribučná zákaznícka linka
7.00 – 19.00 h pracovné dni

Volania z celého územia SR 
0850 333 999

Napíšte nám
odberatel@zsdis.sk

Spoplatnené cenou miestneho hovoru / sadzbou príslušného mobilného operátora

(Pripojenie do napäťovej úrovne – nízke napätie)



Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia / zmene existujúceho odberného miesta

Podať Žiadosť o pripojenie 
zariadenia k distribučnej 
sústave (podrobné informácie 
viď manuál ako vyplniť žiadosť 
o pripojenie)

1. krok
Zákazník

Odoslať zákazníkovi na podpis 
návrh Zmluvy o pripojení 
odberného elektrického 
zariadenia žiadateľa 
do distribučnej sústavy

2. krok
Západoslovenská  
distribučná

Skontrolovať splnenie 
TPP a pripraviť odberné 
miesto zo strany spoločnosti 
Západoslovenská distribučná 
v termíne uvedenom v zmluve 
o pripojení

6. krok
Západoslovenská  
distribučná

Odoslať Oznámenie o splnení 
podmienok pripojenia 
zákazníkovi – 
až po splnení krokov 3 až 6

7. krok
Západoslovenská  
distribučná

Namontovať elektromer 
na pripravené odberné miesto

9. krok
Západoslovenská  
distribučná

Zákazník chce 
mať elektrinu

Zákazník má 
elektrinu (svieti)

Doručiť podpísanú zmluvu 
o pripojení spoločnosti 
Západoslovenská distribučná

3. krok
Zákazník

Zaplatiť cenu za pripojenie

4. krok
Zákazník

Pripraviť odberné miesto zo 
strany zákazníka a doručiť 
doklady uvedené v Technických 
podmienkach pripojenia (TPP) 
spoločnosti Západoslovenská 
distribučná

5. krok
Zákazník

Uzatvoriť zmluvu o dodávke 
a distribúcii elektrickej energie 
s vybraným dodávateľom

8. krok
Zákazník

Max. do 5 
pracovných dní 
od prijatia požia-
davky na montáž 
elektromera 
od vášho 
dodávateľa

Max. do 14 
kalendárnych 
dní od dátumu 
podpísania 
zmluvy 
o pripojení 
zákazníkom

Max. do 2 
rokov odo dňa 
podpisu zmluvy 
o pripojení 
oboma 
zmluvnými 
stranami

Max. do 2 me-
siacov od dátu-
mu odoslania 
Oznámenia 
o splnení TPP 
zo strany Zá-
padoslovenská 
distribučná

Max. do 75 
kalendárnych 
dní od dátumu 
podpísania 
zmluvy 
spoločnosťou 
Západoslovenská 
distribučná

Max. do 30 
kalendárnych 
dní od dátumu 
prijatia žiadosti 
o pripojenie
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