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EIC kód odberného miesta - 16 miestny kód  (vyplní GEON) 24ZGEON..........................................  

Žiadosť o pripojenie k MDS GEON - elektrina 
            Pripojenie nového odberného miesta 

 

Zmena rezervovanej kapacity na existujúcom odbernom mieste ( zmena ističa pred elektromerom) 
  

Odberateľ 

Meno Priezvisko titul./ Názov spoločnosti  .................................................................................................................... 

Dátum narodenia / IČO , IČ DPH:   .................................................................................................................... 

Kontaktná osoba     .................................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu / sídlo spoločnosti: 

Ulica, Č.or./pop. :   ................................................................................... 

Obec  :   ................................................................................... 

E-mail  :   ................................................................................... 

Štát. prísl. : ................................................ 

PSČ : ................................................ 

Telefón : ................................................

Korešpondenčná adresa ( ak je iná ako adresa trvalého pobytu alebo sídla): 

Ulica, Č.or./pop.: .................................................................... Obec , PSČ  : ................................................................... 
 

Vlastník odberného miesta ( ak je vlastníkom odberateľ, nevypĺňa sa )

Meno Priezvisko, titul:  ...................................................................... 

Ulica, Č.or./pop.:  ...................................................................... 

Obec , PSČ:  ...................................................................... 

Dátum narodenia:   .......................................... 

E-mail:       .......................................... 

Telefón:      ..........................................
 

Identifikácia požadovaného miesta pripojenia – adresa odberného miesta (OM) 

Ulica, Č.or./pop.: ................................................................................... 

Obec:  ................................................................................... 

Číslo parcely : ................................................ 

PSČ:  ................................................ 
 

Predpokladaný ročný odber elektriny:  ............................................ kWh
 

Požadovaný termín pripojenia (montáž meradla): ............................................ 

Rezervovaná kapacita – výška ističa pred elektromerom 

Pôvodná  rezervovaná kapacita (nevypĺňa sa pri novom pripojení) 

 

elektromer č. ..........................................................................  hodnota ističa ............................................................... A 

 

Požadovaná rezervovaná kapacita       hodnota ističa ............................................................... A 

Požadovaná tarifa : DD1            DD2                DD6                 DMP1            

 

Spôsob platby: 

Prevod z účtu   IBAN / SWIFT(BIC):............................................................................................. 

Inkaso     IBAN / SWIFT(BIC):............................................................................................. 
 

Spôsob zasielania faktúr :  Poštou elektronicky korešpondenčný email:............................................................ 
 

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti, objektu: 

Vlastník dotknutej nehnuteľnosti súhlasí so zriadením (rozšírením alebo zmenou) elektrickej prípojky na dotknutej 

nehnuteľnosti - objekte v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti.  

Súhlasom berie na vedomie, že zriadením (rozšírením) zariadenia užívateľa MDS na dotknutej nehnuteľnosti - objekte vzniká 

pre prevádzkovateľa MDS podľa zákona č.251/2012 Z.z. právo vstupovať na cudzie pozemky a do objektov v rozsahu a 

spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti. 
 

V .................................. Dňa :  ........................ Podpis vlastníka OM :  ........................................................................ 
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Odberateľ svojim podpisom súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby prevádzkovateľa MDS. 

 

V .................................. Dňa :  ........................ Podpis odberateľa :      ..................................................................... 

 

Žiadosť prijatá :  .......................................       Žiadosť prijal (čitateľné meno, podpis)............................................................ 

 

POZNÁMKA: neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti sú prílohy.  

 

Prílohy k žiadosti: 

 

- Situačný plán, projektová dokumentácia prípojky 

- Správa o odbornej prehliadke a skúške prípojky elektriny 

- Ak Žiadosť o pripojenie k MDS predkladá v mene žiadateľa iná osoba je potrebné predložiť plnomocenstvo s úradne 

overeným podpisom splnomocniteľa -žiadateľa o pripojenie (plnomocenstvo sa vyžaduje aj v prípade, ak ide 

o zastúpenie manželom resp. manželkou odberateľa) 

 

Vysvetlivky k tlačivu :                       
Výšku rezervovanej kapacity (veľkosť hlavného ističa pred elektromerom v Ampéroch napr. 3 x 25 A) určuje projekt podľa 

charakteru pripojených spotrebičov. Podľa výšky rezervovanej kapacity odberateľ uhrádza jednorazový pripojovací poplatok 

a mesačný fixný poplatok vo výške v zmysle platného rozhodnutia úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého zraniteľného odberateľa elektriny na tom 

istom odbernom mieste môže zraniteľný odberateľ elektriny požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny 

sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov zraniteľného odberateľa elektriny pred uplynutím 12 mesiacov môže 

zraniteľný odberateľ elektriny požiadať o zmenu sadzby skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodávateľ elektriny 

a príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie 

spotrebičov. Sadzba sa nemení automaticky podľa výšky ročnej spotreby. Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie 

nie je možné. 

Výška poplatkov a sadzieb za pripojenie a za distribúciu elektriny je zverejnená na našom webovom sídle v časti Cenníky. 
 

Druh sadzieb pre odberateľov : 
 

DD1 - Jednopásmová sadzba pre odberné miesta v domácnosti 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto  

b) z ceny za elektrinu (JT)    

DD2 - Jednopásmová sadzba pre odberné miesta v domácnosti 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto  

b) z ceny za elektrinu (JT)     

DD6 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta v domácnosti s tepelným čerpadlom 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto  

b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)  

c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)  

Podmienkou na pridelenie sadzby DD6 je priradenie distribučnej sadzby D6. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín 

denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT. 

 

DMP1 je jednopásmová sadzba pre odberné miesta podnikateľov  

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto  

b) z ceny za elektrinu  (JT) 
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