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

Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného
elektrického zariadenia do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a. s., k pripojovacej zmluve č. ....................................
(Vypíšte čitateľne paličkovým písmom)

ŽIADATEĽ*
Meno a priezvisko/názov spoločnosti:
Dátum narodenia - IČO:

IČ DPH SK:

DIČ:

TRVALÝ POBYT / SÍDLO FIRMY*
Ulica:

Číslo:

Lokalita:

Obec:

Telefón/Mobil:

E-mail:

PSČ:

ÚDAJE O ODBERNOM ELEKTRICKOM ZARIADENÍ*
EIC kód: 24ZSS

Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) / hlavný istič (v A):

Ulica

Popisné č.:

Orientačné č.:

Lokalita:

Obec:

PSČ:

Dolu podpísaný žiadateľ o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.
(ďalej len „SSD, a. s.“), týmto prehlasujem, že moje vyššie uvedené odberné elektrické zariadenie:
öö je vyhotovené v súlade s podmienkami pripojenia definovanými vo vyjadreniach SSD, a. s., viažúcich sa ku mojej žiadosti o pripojenie a ku podmienkam pripojenia definovaným v Zmluve o pripojení pre uvedené odberné elektrické zariadenie,
öö je vyhotovené v súlade s platnou legislatívou, najmä v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“), s príslušnými rozhodnutiami a vyhláškami ÚRSO viažucimi sa na prevádzkovanie regionálnej distribučnej
sústavy SSD, a. s., (Prevádzkový poriadok, Aktuálne cenové rozhodnutie ...), s platnými STN, so Stavebným zákonom a inými, všeobecne
záväznými právnymi predpismi,
öö je vyhotovené v súlade so „Zásadami merania PDS“, zverejnenými na stránkach www.ssd.sk,
öö je vyhotovené v súlade so „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a. s.“, zverejnenými na stránkach www.ssd.sk,
öö má vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z., a Vyhláškou 508/2009 Z.z., a túto Správu v súlade s § 39 ods. 9
Zákona o energetike predložím na požiadanie SSD, a. s.,
öö má Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, v ktorom bude umiestnené určené meradlo SSD, a. s., ktorý v súlade s § 39 ods. 9
Zákona o energetike predložím na požiadanie SSD, a. s.,
öö je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky a môže byť pripojené do distribučnej sústavy SSD, a. s.
Súčasne potvrdzujem, že zodpovedám v plnej výške za všetky škody spôsobené SSD, a. s., a tretím stranám v dôsledku nepravdivo
uvedených informácií v tomto čestnom prehlásení.
öö V prípade, že po požiadavke žiadateľa o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD, a. s., poverený pracovník
SSD, a. s., zistí, že odberné elektrické zariadenie nespĺňa vyššie uvedené podmienky a nie je možné vykonať jeho pripojenie do distribučnej
sústavy SSD, a. s., jedná sa zo strany SSD, a. s., o zbytočný výjazd a žiadateľ je povinný uhradiť SSD, a. s., poplatok za nerealizovanú
požiadavku vo výške určenej podľa platného a účinného Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny SSD, a. s., zverejneného na stránkach
www.ssd.sk
Informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb sú dostupné na www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.

		
V:
Dátum:

/

/

.................................................
Vlastnoručný podpis

* Povinné údaje, bez ktorých nebude žiadosť akceptovaná a bude vrátená žiadateľovi na doplnenie

