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Slovenská energetika, a.s. (ďalej len „SE, a.s.“ alebo „PDS“) 
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina| IČO: 46 768 548 | DIČ: 2023629564 | IČ DPH: SK2023629564 
zapísaná v OR OS Žilina, odd.: Sa, vl. č. 10785/L | Držiteľ povolenia č. 2013E 0579, 2013P 0212, 2015T 0580 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. | IBAN: SK93 1100 0000 0029 2791 3760 
info@sle.sk | www.sle.sk | Zákaznícka linka: 0850 850 500 

Číslo žiadosti: 

      

 
DRUH ŽIADOSTI 

 vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia zdroja EE 

 vyjadrenie k rezervácii kapacity zdroja EE 

 vyjadrenie k štúdii pripojiteľnosti zdroja EE 

 vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre zdroj EE 

 uzatvorenie zmluvy o pripojení zdroja EE 

 uzatvorenie zmluvy o prístupe pre zdroj EE 

 vykonanie funkčnej skúšky zdroja EE 

 vyjadrenie k osvedčeniu na výstavbu zdroja EE v zmysle § 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 

 vyjadrenie k zvýšeniu/zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) zdroja EE 

 zmenu žiadateľa o pripojenie zdroja EE 

 iné       

 
DRUH PRIPÁJANÉHO ZDROJA 

 Malý zdroj do 10 kW  Elektroenergetické zariadenie na uskladňovanie elektriny 

 Lokálny zdroj  Iné       

 
ŽIADATEĽ 

Priezvisko, meno, titul / obchodné meno:       

Adresa sídla / miesta podnikania  Použiť adresu sídla / miesta podnikania ako adresu na doručovanie 

Ulica:       Súp.č./O.č.       Obec:       PSČ:       

Adresa na doručovanie (pokiaľ je odlišná od adresy miesta trvalého pobytu) 

Ulica:       Súp.č./O.č.       Obec:       PSČ:       

Rodné číslo / IČO:       DIČ:       IČ DPH:       

Zápis v (OR/ŽR, úrad, mesto, oddiel a vložka číslo):       IBAN:       

Zastúpený (meno, priezvisko, funkcia):       

Kontaktný telefón:       E-mail:       

 
V ZASTÚPENÍ 

Priezvisko, meno, titul / obchodné meno:       

Adresa sídla / miesta podnikania  

Ulica:       Súp.č./O.č.       Obec:       PSČ:       

Zastúpený (meno, priezvisko, funkcia):       

Kontaktný telefón:       E-mail:       

 
ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA (ďalej len OM) 

Názov:       EIC OM:       

Ulica:       Súp.č./Or.č.       Obec:       PSČ:       

Katastrálne územie:       Číslo parcely:       

Požadovaný výkon zdroja EE:                 kW Spôsob pripojenia           1-fázové          3-fázové 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE ZDROJA EE 

Druh primárneho zdroja energie:: 

 fotovoltika  vietor  biomasa  bioplyn 

 Iné       

 elektroenergetické zariadenie slúžiace na uskladňovanie elektriny (popis):       

 

 
 
 
 
 

ŽIADOSŤ 
o pripojenie elektroenergetického zariadenia na výrobu  

alebo uskladňovanie elektriny do distribučnej sústavy 

 



Q-FZ-001.37_2023-01-01          Strana 2 z 2 

Doplňujúce informácie 
Žiadateľa:  

 

      

 
POVINNÉ PRÍLOHY 

a) K žiadosti o vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia zdroja EE: snímka z katastrálnej mapy (situácia širších vzťahov, extravilán v mierke 1:5000, 
intravilán v mierke 1:2000, prípadne 1:1000 s vyznačením osadenia plánovanej stavby). 

b) Žiadosť o vyjadrenie k rezervácii kapacity: predloženie štúdie pripojiteľnosti pokiaľ bola požadovaná, doklad majetkovo-právneho vzťahu (list 
vlastníctva alebo nájomná zmluva) k predmetnému pozemku. 

c) Žiadosť o vyjadrenie k štúdii pripojiteľnosti zdroja EE: bez povinných príloh, len predloženie štúdie pripojiteľnosti. 
d) Žiadosť o vyjadrenie k osvedčeniu na výstavbu zdroja EE v zmysle § 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike: bez povinných príloh. 
e) Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre zdroj EE: bez povinných príloh, len predloženie projektovej dokumentácie. 
f) Žiadosť vyjadrenie k zvýšeniu/zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) zdroja EE: bez povinných príloh. 
g) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pripojení zdroja EE: predloženie právoplatného stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby. 
h) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe pre zdroj EE: ( podmienkou je mať uzatvorenú platnú zmluvu o pripojení. 
i) Žiadosť o vykonanie funkčnej skúšky zdroja EE (súčasťou žiadosti je vyplnenie a doručenie formulára protokol o funkčnej skúške zariadenia na 

výrobu elektriny a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred uvedením zdroja EE do prevádzky, najneskôr však 35 kalendárnych dní pred uplynutím 
platnosti stanoviska k pripojeniu zdroja EE ). 

j) Žiadosť o zmenu žiadateľa o pripojenie zdroja EE: predloženie platnej a účinnej trojstrannej dohody o postúpení práv a povinností uzatvorenej medzi 
PDS, pôvodným žiadateľom o pripojenie a novým žiadateľom o pripojenie. Dohodu spracuje a predkladá žiadateľ. 

 

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol (a) riadne poučený (á) o svojich právach v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o 
zmene zákona Národnej rady SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon na ochranu spotrebiteľa“). Svojím podpisom 
potvrdzujem, že som vlastníkom nehnuteľnosti, respektíve disponujem súhlasmi s nakladaním s nehnuteľnosťou od vlastníkov, ktorí majú v súhrne 
nadpolovičný vlastnícky podiel k nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza/bude nachádzať odberné miesto, do ktorého bude pripojený zdroj EE, ktorého sa táto 
žiadosť týka. Prehlasujem teda, že pre účely tejto žiadosti som v zmysle platnej legislatívy oprávnený s uvedenou nehnuteľnosťou nakladať a na 
požiadanie PDS som povinný túto skutočnosť preukázať. Žiadateľ je podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) informovaný, že jeho osobné 
údaje uvedené v tejto žiadosti, ktoré sú nevyhnuté na jeho jednoznačnú identifikáciu, bude PDS spracúvať na účely vybavenia tejto žiadosti a všetkých 
vzťahov so žiadosťou súvisiacich. Informácie o právach podľa čl. 13 nariadenia sú dostupné na webovom sídle PDS www.sle.sk v časti Ochrana 
osobných údajov. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Žiadateľ podaním tejto žiadosti berie na vedomie, že podmienky pripojenia do distribučnej sústavy PDS sú upravené: 
a) v zákone č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
b) v zákone č. 251/2012 o energetike a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva zákon o energetike (ďalej len „právne 

predpisy“), 
c) v podmienkach pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku PDS schváleného ÚRSO, 
d) v technických podmienkach PDS, ktoré sú pre žiadateľa prístupné na webovom sídle www.sle.sk, 
e) v stanovisku PDS k pripojeniu zdroja EE. 

 

ZA ŽIADATEĽA 

MIESTO DÁTUM MENO PRIEZVISKO | PODPIS 

 

http://www.sle.sk/

