
ŽIADOSŤ O PRIDELENIE REŽIMU FAKTURÁCIE REZERVOVANEJ 
KAPACITY PRE ODBERATEĽA ODOBERAJÚCEHO ELEKTRINU  

Z NAPÄŤOVEJ ÚROVNE VN S AKUMULAČNÝM ALEBO 
PRIAMOVÝHREVNÝM VYKUROVANÍM

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

Dátum:  _ _ / _ _ / _ _ _ _ Meno a podpis žiadateľa

Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť a správnosť údajov uvedených v žiadosti.
Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle Stredoslovenskej distribučnej, a.s.: www.ssd.sk

Podaním žiadosti Žiadateľ žiada spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) o pridelenie režimu fakturácie rezervovanej 
kapacity na odbernom mieste s inštalovaným s akumulačným alebo priamovýhrevným vykurovaním, ktoré je pripojené do distribučnej  
sústavy Stredoslovenskej distribučnej, a.s. na napäťovej úrovni vysokého napätia (VN), ktorý bude po odsúhlasení prebiehať za podmienok 
stanovených v aktuálne platnom ROZHODNUTÍ, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) schválil tarify za prístup do distribuč-
nej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia.

2. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
Obec:   PSČ:      

Ulica:       Číslo domu:

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 
Názov spoločnosti:   IČO*:      

Obec:  PSČ:      

Ulica:  Číslo domu:      

E-mail:  Telefón:

5. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV:

4. AKTUÁLNE TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA
Celkový inštalovaný príkon odberného miesta v kW:      

Inštalovaný príkon pre ohrev teplej vody + akumulačné alebo priamovýhrevné vykurovanie (SPOLU) v kW:        

Druh elektrického vykurovania (akumulačné alebo priamovýhrevné):

3. ADRESA ODBERNÉHO MIESTA 
EIC odberného miesta: 24ZSS   

Obec:  PSČ:      

Ulica:  Číslo domu:      



PODMIENKY POSKYTOVANIA REŽIMU FAKTURÁCIE REZERVOVANEJ KAPACITY:
Žiadosť je určená pre odberateľa odoberajúceho elektrinu z napäťovej úrovne VN, ktorý má na odbernom mieste nainštalované akumulačné 
alebo priamovýhrevné vykurovanie. Na základe platného ROZHODNUTIA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví schválil tarify a podmienky ich uplatnenia za poskytovanie distribučných služieb pre účastníkov trhu s elektrinou 
pripojených na distribučnú sústavu spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len ROZHODNUTIE) platia nasledovné podmienky:  
• podiel inštalovaného príkonu pre ohrev teplej úžitkovej vody a pre akumulačné vykurovanie alebo pre priamovýhrevné vykurovanie je 

minimálne 60% z celkového inštalovaného príkonu,
• na odbernom mieste je inštalované riadenie blokovania spotrebičov,
• sa Rezervovaná kapacita (RK) vyhodnocuje v dobe, keď sú spotrebiče pre ohrev teplej úžitkovej vody a pre akumulačné a priamovýhrevné 

vykurovanie blokované,
• nameraný štvrťhodinový činný elektrický výkon počas 24 hodín denne nemôže prekročiť Maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú 

v Zmluve o pripojení. V prípade prekročenia uhradí odberateľ prevádzkovateľovi distribučnej sústavy päťnásťnásobok mesačnej tarify 
mesačnej RK za každý MW prekročenia nad zmluvne dohodnutú hodnotu,

• režim vyhodnocovania a fakturácie RK pre odberateľa odoberajúceho elektrinu z napäťovej úrovne VN s akumulačným alebo 
priamovýhrevným vykurovaním sa odsúhlasuje na obdobie jedného kalendárneho roka,

• automatickú prolongáciu uvedeného režimu SSD nevykonáva, nakoľko pre každý kalendárny rok sa môžu meniť podmienky u odberateľa,
• žiadosť o pridelenie uvedeného režimu fakturácie RK pre odberateľa odoberajúceho elektrinu z napäťovej úrovne VN s akumulačným 

alebo priamovýhrevným vykurovaním je potrebné doručiť SSD najneskôr do 15. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka na 
ďalší kalendárny rok, a to prostredníctvom vyplneného formulára na webovom sídle www.ssd.sk,

• doba platnosti vysokej tarify (VT) je 4 hodiny denne a doba platnosti nízkej tarify (NT) je 20 hodín denne, pričom prepínanie taríf je 
operatívne riadené zo strany SSD a nemusí byť v súvislej dĺžke trvania,

• odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie spotrebičov v čase platnosti VT,
• pripojenie elektrických tepelných spotrebičov musí byť zabezpečené pomocou nepohyblivého prívodu na samostatný elektrický obvod 

so stýkačom ovládaným povelom hromadného diaľkového ovládania, prepínacích hodín alebo inteligentným meracím systémom (ďalej 
len „IMS“).

.
Ak odberateľ nesplní podmienky uvedené v ROZHODNUTÍ, zaniká odberateľovi do budúcna nárok na režim vyhodnocovania a fakturácie 
RK pre odberateľa odoberajúceho elektrinu z napäťovej úrovne VN s akumulačným alebo priamovýhrevným vykurovaním.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť doručte prostredníctvom prevádzkovateľa poštových a/alebo zásielkových služieb na adresu:
Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Odbor Zmluvné vzťahy
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
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