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Miestna distribučná sústava Slovenské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 726, 
92601 Sereď 

 
 
 

Postup pripojenia do miestnej distribučnej sústavy 

 
 

1. Podanie žiadosti o pripojenie 

 
Vyplnte  žiadosť o pripojenie odberného miesta do miestnej distribučnej sústavy Slovenské cukrovary 
s.r.o. zverejnenej na webovej stránke www.korunnycukor.sk v časti Energetika záložka Formuláre. 

 

2. Podpis zmluvy o pripojení 

 
Na základe údajov z vašej žiadosti vám určíme podmienky pripojenia. Teda povieme, čo musíte urobiť, 

aby sme vás mohli pripojiť. 
Stanovíme tiež bod pripojenia, teda miesto v našej sieti, kde sa pripojíte. 

Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám zašleme 
ihneď po jej spracovaní (najneskôr do 30 kalendárnych dní) od prijatia vašej žiadosti. 

Pred podpisom Zmluvy o pripojení sa oboznámte s Obchodnými podmienkami pripojenia 
a Prevádzkovým poriadom prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy. 

Po prijatí Zmluvy o pripojení zabezpečte jej podpísanie a podpísanú zmluvu odošlite na adresu: 

Slovenské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 726, 92601 Sereď 
 

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou 
spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká 

a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie. 

 

 
3. Platba za pripojenie 

 
Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie. Faktúru vám odošleme po prijatí úhrady ceny za 

pripojenie. 
Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od vášho podpísania Zmluvy 

o pripojení. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 14 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a pre 

realizáciu pripojenia je potrebné, aby ste podali novú žiadosť o pripojenie. 
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4. Predloženie projektovej dokumentácie o vyjadrenie 
prevádzkovateľa MDS 

 

Po tomto kroku budete potrebovať vyhotovenie projektovej dokumentácie, ktorú pošlete distribučnej 
spoločnosti Slovenské cukrovary s.r.o. na schválenie. Po úspešnom schválení sa môžete konečne pustiť 

do realizácie prípojky. 

 
5. Príprava odberného miesta 

 

Ďalším krokom je vybudovanie prípojky. Na vybudovanie budete potrebovať kvalifikovaného elektrikára, 
ktorý sa postará, aby prípojka spĺňala špecifikácie uvedené v zmluve o pripojení. Po uskutočnení prípojky 

príde na rad odborná prehliadka  a skúška, ktorú  si zaobstaráte u revízneho technika. Výsledkom bude 

revízna správa, ktorú nám dodáte 
Po zrealizovaní odberného miesta v zmysle technických podmienok požiadajte prevádzkovateľa MDS 

o vykonanie kontroly a overenie prevádzkyschopného stavu a splnení podmienok pripojenia. 

 
 

6. Výber dodávateľa elektriny 

 
Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. 
Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí e-mailu/listu potvrdzujúceho splnenie technických podmienok 

pripojenia. 

Požiadavku na montáž elektromera za vás vybaví váš dodávateľ elektriny. Následne vám na pripravené 
odberné miesto namontujeme elektromer (do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na montáž 

elektromera). O montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto ak chcete montáž 
urýchliť, uistite sa, že váš dodávateľ nám žiadosť odošle čo najskôr. 

 

https://www.legrand.sk/electrend/elektroinstalacie/elektricka-pripojka-zopakujme-si-co-by-ste-mali-vediet/

