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Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453 
tel.: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  
  Vážený zákazník 

Obec Bacúch 
Hlavná 279/43 
976 64  Bacúch 

Zo dňa Naša značka Vybavuje Žilina 
11.01.2022 202201-TZ-0216-1 Jozef Tajboš / 0850 166 007 02.02.2022 
  
Špecifikácia požiadavky: 
  

Názov stavby: Obecný úrad 
Žiadateľ: Obec Bacúch 
Popis stavby: Prípojka NN 
Adresa Odberného miesta: Hlavná 279/2, 976 64  Bacúch 
Katastrálne územie:  
Parcelné číslo:  
Číslo žiadosti, pre ktoré je toto 
vyjadrenie vydané: 

  
202201-TZ-0216-1 

  
  Na základe Vašej žiadosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) stanovuje nasledovné technické podmienky 
pripojenia do distribučnej sústavy v majetku SSD ku Vašej žiadosti o zmenu technických parametrov na vyššie uvedenom 
odbernom mieste:  __________________________________________________________________________________________________  
1. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK): 

  

Hlavný istič pred elektromerom s charakteristikou B: 

● MRK existujúca: 3x 200 A 
● MRK požadovaná: 3x 100 A 
● MRK odsúhlasená: 3x 100 A 

 

2.  
 _______________________________________________________________________________________________________________ 

3. Špecifikácia pripojenia: 
3.1 Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD: 

Poistková skrinka RIS3 č.43 v majetku SSD pri podpernom bode č.179. 
    
  
3.2 Spôsob pripojenia: 

SSD súhlasí so znížením odoberaného výkonu a montážou hlavného ističa pred elektromerom v súlade s vyššie uvedenými 
hodnotami. 
  
V prípade potreby blokovania elektrospotrebičov inštalovaných na danom odbernom mieste, musia byť splnené technické a 
obchodné podmienky v zmysle aktuálne platného cenníka v čase posudzovania žiadosti o pripojenie týchto 
elektrospotrebičov. 
  
1. Žiadateľ/Odberateľ je povinný dodržať “Technické podmienky pripojenia SSD”, “Všeobecné podmienky k vyhotoveniu 
stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)” a 
tiež “Zásady merania PDS”, ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. 
2. Za predpokladu, že odberné miesto spĺňa Technické podmienky pripojenia k distribučnej sústave, nepožadujeme osadenie 
merania na verejne prístupné miesto. 
3. Pri samotnej úprave elektrického zariadenia (výmena hlavného ističa), je potrebné aby odberateľ požiadal o 
rozplombovanie krytov elektromerového rozvádzača prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. 
  
 

3.3 Špecifikácia elektrického prívodu: 
  
Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača je vyhotovený káblom AYKY-3x185+95 mm2 .  
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3.4 Meranie: 
  
Meranie elektriny bude umiestnené v existujúcom elektromerovom rozvádzači (ďalej RE). Ďalšie informácie sú uvedené v 
bode 5.7 tohto vyjadrenia. 
  
  

3.5 Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania: 
  
Bez el. kúrenia 
  
 

3.6 Vyjadrenie pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia: 
  
Toto vyjadrenie slúži aj pre účely územného rozhodnutia pri splnení “Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k 
pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD”, ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk v sekcii 
„Dokumenty“. Toto vyjadrenie neslúži pre účely vydania stavebného povolenia. Vyjadrenie sa vzťahuje výlučne len na účely 
vybudovania odberného elektrického zariadenia žiadateľa v trase od bodu pripojenia definovaného v bode 3.1. po RE. 
Odberné elektrické zariadenie bude do distribučnej sústavy pripojené elektrickou prípojkou, ktorá je súčasťou distribučnej 
sústavy SSD a začína odbočením elektrického vedenia od distribučnej sústavy. Elektrickú prípojku zriaďuje spoločnosť SSD. 
Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že toto vyjadrenie sa nevzťahuje na budovanie či výstavbu akýchkoľvek objektov či 
nehnuteľností žiadateľa iných ako odberného elektrického zariadenia žiadateľa. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom 
nevyjadruje k vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. 

4. Postup pre realizáciu pripojenia: 
4.1. V termíne do 75 kalendárnych dní od zaslania tohto vyjadrenia podpíšte dve kópie Zmluvy o  pripojení, ktorú sme Vám 

zaslali spolu s týmto vyjadrením a zašlite na adresu SSD: 
Stredoslovenská distribučná, a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8 
010 47 Žilina 

4.2. Najneskôr do dátumu uvedeného v Zmluve o pripojení uhraďte pripojovací poplatok ak bol tento v Zmluve o pripojení 
vyčíslený. Výška pripojovacieho poplatku, dátum splatnosti ako aj číslo bankového účtu SSD je uvedený v článku „II. Faktúra 
– Zálohový list“ Zmluvy o pripojení. Úhradu je možné zrealizovať bankovým prevodom alebo prostredníctvom poštovej 
poukážky. Podpisom Zmluvy o pripojení a zaplatením pripojovacieho poplatku sa technické podmienky pripojenia pre Vás aj 
pre SSD stávajú záväzné. 

4.3. Ak ste boli v článku 3 tohto vyjadrenia „Špecifikácia pripojenia“ požiadaný predložiť PD pre účely územného rozhodnutia, 
alebo stavebného povolenia môžete v prípade elektronického podania žiadosti nahrať PD v elektronickej forme v detaile 
žiadosti po prihlásení sa na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Online žiadosti / Overenie stavu žiadosti“. Alebo 
môžete poslať požadovanú dokumentáciu pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu listovou zásielkou, ktorú odporúčame 
zaslať ako doporučenú zásielku. V dokumentácii uveďte číslo žiadosti ku ktorej ju zasielate.  Upozorňujeme, že pred 
vybudovaním elektrického prívodu ste povinný zabezpečiť súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento 
elektrický prívod umiestnený. 

4.4. Najneskôr do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o pripojení pripravte odberné miesto v zmysle tohto vyjadrenia a platných 
noriem, pričom prípravu odberného miesta by ste mali zrealizovať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. 
prostredníctvom elektrikára s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením na takýto výkon prác podľa legislatívy. V 
prípade ak máte otázky, alebo potrebuje vysvetliť niektorú časť vyjadrenia, je možné konzultovať dané vyjadrenie s 
pracovníkom našej spoločnosti, ktorý ho vystavil. 

4.5. Po príprave a vybudovaní elektrického prívodu a meracieho miesta, t.j. po osadení elektromerového rozvádzača a zhotovení 
elektrického prívodu od daného elektromerového rozvádzača po bod pripojenia v súlade s týmto vyjadrením nám zašlite 
„Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy“ a to 
prostredníctvom nášho webového portálu (v detaile žiadosti po prihlásení sa na našej internetovej stránke www.ssd.sk 
v sekcii „Online žiadosti / Overenie stavu žiadosti“) ak ste podali žiadosť elektronicky, alebo prostredníctvom vypísaného 
tlačiva čestného prehlásenia, ktoré nájdete na www.ssd.sk , a ktoré je potrebné poslať na adresu SSD. Čestné prehlásenie 
nahrádza predkladanie Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznej správy) a atestu od elektromerového 
rozvádzača, ktoré je zákazník povinný mať vyhotovené, pričom ich priame predloženie je potrebné len ak o to SSD 
dodatočne požiada. Čestným prehlásením zákazník prehlasuje, že splnil technické podmienky pripojenia a jepripravený na 
pripojenie k distribučnej sústave SSD. 

4.6. Po prijatí čestného prehlásenia Vám zašle SSD potvrdenie o jeho prijatí e-mailom alebo poštou podľa spôsobu ako bolo 
čestné prehlásenie doručené. Naša spoločnosť na základe informácie o pripravenosti odberného miesta zrealizuje 
vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do distribučnej sústavy podľa bodu 3.2 tohto 
vyjadrenia najneskôr do termínu uvedeného v Zmluve o pripojení, v článku I. „Termín vybudovania elektroenergetického 
zariadenia SSD“ kde lehota plynie odo dňa splnenia všetkých technických a obchodných podmienok pripojenia definovaných 
v tomto vyjadrení a v Zmluve o pripojení. Po realizácii pripojenia Vášho odberného miesta do distribučnej sústavy Vám o tom 
pošleme oznámenie e-mailom, alebo poštou. 
Upozorňujeme, že ak do doby prijatia čestného prehlásenia nebude z Vašej strany zaslaná podpísaná Zmluva o pripojení, 
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zaplatený pripojovací poplatok (ak bol stanovený) a prípadne odsúhlasená PD (ak bola povinná), nebude z našej strany 
realizované pripojenie Vášho odberného miesta do distribučnej sústavy, nakoľko nebudú z Vašej strany splnené technické 
a obchodné podmienky pripojenia. 

4.7. V prípade nutnosti rozplombovania a následného zaplombovania niektorých častí elektromerového rozvádzača je odberateľ 
povinný o toto požiadať prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny alebo v prípade rekonštrukcie odberného miesta bez 
aktuálne uzatvorenej Zmluvy o združenej dodávke elektriny (odberné miesto bez zmluvného vzťahu s dodávateľom elektriny), 
požiada odberateľ prostredníctvom nižšie uvedenej telefónnej linky SSD. Upozorňujeme, že manipuláciu s plombami SSD 
môže vykonávať len pracovník SSD. 

4.8. Požiadavku na pripojenie upraveného odberného miesta a preložku merania (ak je v zmysle podmienok SSD potrebné 
preložku RE realizovať), je potrebné uplatniť až po príprave a označení elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača, 
t.j. po príprave odberného miesta na pripojenie k distribučnej sústave SSD v súlade s podmienkami pripojenia definovanými 
v tomto vyjadrení a po potvrdení prijatia dokladov v zmysle bodu 4.5 a 4.6 zo strany SSD. Potrebnú úpravu si zabezpečuje 
žiadateľ sám. 

5. Všeobecné podmienky: 
5.1. Upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie 

prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné riešiť žiadosťou 
o túto zmenu. 

5.2. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu 
podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na 
internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v 
danej lokalite. 

5.3. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti 
podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od 
krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť 
uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia 
tretích osôb. 

5.4. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú 
stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho 
zariadenia 

5.5. Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD žiadame realizovať 
v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z. Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať 
kvalitu elektriny v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., SSD v nevyhnutnom 
rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektriny. 

5.6. Elektrický prívod definovaný v bode 3.3 je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane RE 
a má byť vyhotovený v súlade so “Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do 
distribučnej sústavy SSD“, ktoré sú zverejnené na www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“. 

5.7. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných 
elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým 
rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z 
TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. V RE musí byť označený elektrický 
prívod od bodu pripojenia ako aj hlavný istič menom odberateľa, aby bolo možné pri pripojení odberateľa do distribučnej 
sústavy SSD a montáži elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania 
nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“. (Meranie spotreby elektriny priame do max. hodnoty 
3x80Ampér, polopriame cez meracie transformátory prúdu s hodnotou 3xMTP - ..../5A/10VA/0,5s., nepriame , cez meracie 
transformátory prúdu s hodnotou 3xMTP - ..../5A/10VA/0,2  a meracie transformátory napätia 3xMTN 
22000/√3//100/√3/10VA/0,2. Meracie miesto musí vyhovovať príslušným STN (EN) a Zákonu o metrológii č.157/2018 Z.z. 
§16 používanie určeného meradla, §17 používanie povinne kalibrovaného meradla.) 

5.8. Práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení môže realizovať iba 
odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ. Pre 
vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol 
dodržaný prierez vodičov podľa bodu 3.3. 

5.9. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla 
vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že 
„Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky“. Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k 
distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej 
prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízna správa od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po 
elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške 
elektromerového rozvádzača, ktorý je odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o 
energetike. 

5.10. SSD je potrebné požiadať o samostatné vyjadrenie spojené s budúcou prevádzkou odberného miesta, ak o to už nebolo 
požiadané, v prípade ak na odbernom mieste bude dodatočne: 
● inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posúdenia zaťaženia sústavy, určenia špecifických podmienok 
úpravy odberového zariadenia odberateľa a odsúhlasenie príslušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie, 
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● inštalovaná a prevádzkovaná nabíjacia stanica elektromobilov, 
● inštalovaný malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj alebo podporný zdroj elektriny, 
● zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej sústavy. 
Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená ako závažné porušovanie 
technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave SSD. 

5.11. SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade úprav v elektrických rozvodoch na odberných miestach v bytových domoch 
(napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z hľadiska bezpečnosti potrebné pred každou zmenou informovať správcu bytového 
domu o rozsahu danej zmeny. Následne by mal správca bytového domu posúdiť vplyv navrhovaných zmien na existujúce 
inštalačné rozvody bytového domu (stupačkové vedenia), ktoré sú v jeho správe tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia 
a majetku osôb. 

5.12. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na 
základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). Pri ďalších žiadostiach k 
predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia. 

  
  
S pozdravom, 
  

  

Ing. Roman Skákala 
vedúci odboru 

Nové pripojenia 
 


