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  Žiadosť o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave      (zmena podmienok na odbernom mieste) 
Domácnosti 

 
1.) * Predmet žiadosti1 

 pripojenie nového odberného miesta  
               (žiadateľ uhradí poplatok za pripojenie v zmysle Rozhodnutia URSO 0003/2017/E) 

 zmena odberateľa na existujúcom odbernom mieste číslo ........... 
 bez zmeny maximálnej rezervovanej kapacity a zmeny merania 

 zmena požadovaného počtu fáz, alebo požadovaného merania 

 zvýšenie/zníženie maximálnej rezervovanej kapacity 
 (resp. hodnoty hlavného ističa pred elektromerom existujúceho odberného zariadenia 

 
2.) Žiadateľ 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 *Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno 

 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––– –––––––––– 
 *Dátum narodenia/IČO     *IČ DPH   *Právna forma 

 
  
 

 
3.) Adresa žiadateľa 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––  

 Ulica       *Číslo orientačné/súpisné 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––    –––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––- 
 *Obec                *PSČ    *Okres      
  

 
 
4.) Kontakt 
 

–––––––––––––––––––––           –––––––––––––––––––––- ––––––––––––––––––––––––- 

 Telefón    E-mail   Mobil 

 
–––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––-  –––-––––––––––––––––––––- 

 Peňažný ústav    Číslo účtu   IBAN 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 *Osoba, ktorá je oprávnená podpísať zmluvu (titul, meno a priezvisko, funkcia) 

 
 
 
 

5.) Adresa miesta spotreby 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––  

 Ulica       *Číslo orientačné/súpisné 
  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––- 
 *Obec       *PSČ 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––- 
 *Okres       Časť obce 

 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––       ––––––––––––––––––––––––- –––––––––––––– 

 * Katastrálne územie      číslo parcely2     číslo miesta spotreby3 
 
 

*V prípade, že údaje v poliach označených hviezdičkou nebudú vyplnené, resp. žiadosť nebude obsahovať prílohy podľa  bodu 9.), nebude táto žiadosť akceptovaná                                                          
1 V predtlačenom štvorčeku označte predmet žiadosti. (Zvýšenie rezervovanej kapacity označte v prípade, ak žiadate o pripojenie spotrebiča s rázovou, kolísavou alebo 
nelineárnou premennou charakteristikou odberu elektriny, motora a ťažkým rozbehom, kolísavým odberom elektriny alebo s častým zapínaním, röntgenových prístrojov 
a tomografov, zváracích prístrojov a spotrebičov pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, okrem prietokových ohrievačov vody s príkonom do 3 kW. Spôsob 
pripojenia sa stanoví pred ich uvedením do prevádzky.) 2 Vyplňte v prípade, že sa jedná o pripojenie nového odberného miesta. 

3 Nevypĺňajte v prípade, že sa jedná o pripojenie nového odberného zariadenia. 

Uveďte iba v prípade, že sa jedná o zmenu odberateľa na existujúcom odbernom mieste, zmenu požadovaného počtu fáz a zmenu merania alebo zvýšenie/zníženie 
maximálnej rezervovanej kapacity (hodnoty hlavného ističa pred elektromerom) existujúceho odberného miesta. 
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7.) Maximálna rezervovaná kapacita [A] - (hlavný istič pred elektromerom) 

 
 
–––––––––––––––––––––––  –––––––––––––––––––––––––  –––––––––––––––––––––––– 
Existujúca                                  *Požadovaná4   Požadovaný termín pripojenia5 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Umiestnenie a prístup k meraniu6 

*Požadovaný počet fáz   1 fáza   3 fáza 

Požadované meranie7   jednotarifné   dvojtarifné 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Spôsob využitia odberného miesta (byt, obchod, garáž, záhrada...) 

 
 
                                                       

a) Inštalovaný výkon tvorí súčet inštalovaných výkonov všetkých spotrebičov na odbernom mieste. 4 Odhadnutý inštalovaný výkon elektrických spotrebičov uvedených v tabuľke zapnutých súčasne. 
5 Vyplňte Vami požadovaný (predpokladaný) termín pripojenia nového odberného zariadenia (alebo zvýšenia rezervovanej kapacity) pre prípad, že Vaša žiadosť bude 
vybavená kladne.  
6 Charakterizujte, či je meranie umiestnené na verejne prístupnom mieste, stručný popis prístupu k miestu merania, resp. podmienky, za ktorých je miesto prístupné.  
7 Požadované meranie závisí od Vami zvoleného produktu (sadzby), pri ktorom sa žiada jednotarifné alebo dvojtarifné meranie. 

6.) Elektrické spotrebiče 
 
Priamovýhrevné vykurovanie    –––––––––––––––––––––––––– 
       Inštalovaný výkon [kW] 
 
Akumulačné vykurovanie    –––––––––––––––––––––––––– 
       Inštalovaný výkon [kW] 

 
Ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV)   –––––––––––––––––––––––––– 
       Inštalovaný výkon [kW] 
 
Klimatizácia      –––––––––––––––––––––––––– 
       Inštalovaný výkon [kW] 
 
Hybridné vykurovanie     –––––––––––––––––––––––––– 
       Inštalovaný výkon [kW] 
 
Tepelné čerpadlo     –––––––––––––––––––––––––– 
       Inštalovaný výkon [kW] 
 
Spotrebiče s rázovým charakterom odberu  –––––––––––––––––––––––––– 
(motory, zváračky a pod.)     Inštalovaný výkon [kW] 
 
Pohony s meničmi kmitočtu    –––––––––––––––––––––––––– 
       Inštalovaný výkon [kW] 
 
Elektrické pece     –––––––––––––––––––––––––– 
–––– oblúkové    –––– odporové     –––– frekvenčné  Inštalovaný výkon [kW] 

 
Ostatné spotrebiče     –––––––––––––––––––––––––– 
       Inštalovaný výkon [kW] 
 
Spolu      –––––––––––––––––––––––––– 
       Inštalovaný výkon [kW]a) 

KOMTERMKOMTERMKOMTERMKOMTERM    Slovensko,Slovensko,Slovensko,Slovensko,    a.s.a.s.a.s.a.s.    Na stanicu 22  010 09  Žilina  IČO: 35 792 604 DIČ: 2020257272 IČ DPH: SK2020257272  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri                                      Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka č. 10719/L  Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. č. ú. 2926907510/1100  Telefonické spojenie: +421 41 564 33 79 +421 43 732 00 74 (Pracovné dni: 8.00-15.00)   slovensko@komterm.eu www.komterm.eu  



 - 3 - 

 
 
9.) Požadované prílohy k žiadosti 
 

- Preukázanie právneho (vlastníckeho, príp. nájomného) vzťahu žiadateľa k dotknutej nehnuteľnosti, 
pre ktorú má byť/je odberné miesto elektriny zriadené, 

- Ak žiada o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti, predloží písomný súhlas vlastníka 
dotknutej nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením odberného elektroenergetického zariadenia              
do distribučnej siete MDS KOMTERM Slovensko, a.s., 

- Kolaudačné rozhodnutie dotknutej nehnuteľnosti, pre ktorú má byť odberné miesto elektriny zriadené, 
- Revíznu správu, o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, 
- Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, v ktorom bude umiestnené určené meradlo, 
- Prehľadný situačný plán s vyznačením polohy objektu vrátane parcelných čísiel pozemkov a názvov ulíc 

(v mierke 1:1000 alebo 1:2000 resp. 1:2880). V pláne doporučujeme zakresliť všetky susedné objekty. 
 

10.) Ochrana osobných údajov 
 
Ochrana osobných údajov zo strany KOMTERM Slovensko je vykonávaná v súlade s Nariadením 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, IČO: 35 792 604, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, 
vložka č. 10719/L (ďalej len „KOMTERM Slovensko“) 
tel. +421 915 390 934, e-mail: slovensko@komterm.eu, web: www.komterm.eu 
 
Právny základ a účel spracúvania osobných údajov: 
Osobné údaje žiadateľa sú zo strany KOMTERM Slovensko spracúvané na právnom základe, ktorým je nevyhnutnosť na plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je žiadateľ alebo na vykonanie opatrení smerujúcich k uzavretiu zmluvy na základe žiadosti žiadateľa. Osobné údaje žiadateľa 
sú spracúvané za účelom plnenia zmluvných alebo zákonných povinností KOMTERM Slovensko, v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutne dlhú 
dobu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné; neposkytnutie údajov bude mať za následok nemožnosť poskytnutia žiadateľom požadovanej služby. 
Osobné údaje nie sú prenášané do tretej krajiny. Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám. 
 
Kategórie spracúvaných osobných údajov: 
Na vyššie uvedené účely sa spracúvajú nasledovné osobné údaje žiadateľa: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná 
adresa (adresa na doručovanie), ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, dátum narodenia, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, číslo 
dokladu totožnosti, číslo bankového účtu vo formáte IBAN. 
 
Doba uchovávania osobných údajov: 
Osobné údaje žiadateľa sa uchovávajú po nevyhnutnú dobu určenú účelom spracúvania osobných údajov, ak všeobecne záväzný právny predpis 
neukladá KOMTERM Slovensko povinnosť archivácie spracúvaných údajov alebo obdobnú povinnosť. 
 
Práva žiadateľa: 
Žiadateľ má právo: 
- požadovať od KOMTERM Slovensko prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, 
- na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
- namietať spracúvanie osobných údajov, 
- na prenosnosť osobných údajov, 
- kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, 
- podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv alebo 

k porušeniu predpisov ustanovených na ochranu osobných údajov. 
Vyššie uvedené práva je možné realizovať podaním adresovaným KOMTERM Slovensko podľa údajov uvedených v úvode tohto článku. Právo 
podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sa môže uplatniť podaním na Úrade na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Bezpečnosť: 
KOMTERM Slovensko prijal technické a organizačné opatrenia potrebné na to, aby osobné údaje žiadateľa ochránil pred ich zneužitím alebo 
prístupom neoprávnených osôb. 
 
Potvrdenie žiadateľa: 
Súhlas žiadateľa s poskytnutím osobných údajov sa nevyžaduje. Žiadateľ údaje poskytuje dobrovoľne. Žiadateľ svojím podpisom na tejto žiadosti 
potvrdzuje správnosť a pravdivosť ním uvedených údajov a berie na vedomie vyššie uvedené informácie o ochrane týchto údajov. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________  _____________________  _____________________ 

Dátum    Miesto    Podpis žiadateľa 
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