
ŽIADOSŤ O POVOLENIE SEZÓNNEHO ODBERU ELEKTRINY 
Z DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY NA NAPÄŤOVEJ ÚROVNI VYSOKÉHO NAPÄTIA 
ALEBO NÍZKEHO NAPÄTIA S PRIEBEHOVÝM MERANÍM TYPU A ALEBO B  

Podaním žiadosti Žiadateľ žiada spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „SSD“), o pridelenie sezónneho od-
beru elektriny, ktorý bude po odsúhlasení prebiehať za podmienok stanovených v platnom ROZHODNUTÍ, ktorým Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví schválil tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia. 

ŽIADATEĽ*
Názov spoločnosti:
IČO: IČ DPH SK: DIČ:

SÍDLO SPOLOČNOSTI*
Ulica: Číslo domu (orientačné/súpisné):

Obec: Časť obce: PSČ:

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA   Totožná so sídlom spoločnosti
Adresát:
Ulica: Číslo domu (orientačné/súpisné):

Obec: Časť obce: PSČ:

KONTAKTNÉ ÚDAJE*
Telefón: Mobil: E-mail:

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE*
EIC odberu: 2 4 Z S S
Ulica: Číslo domu (orientačné/súpisné):

Obec: Časť obce: PSČ:

Popis odberného miesta (účel odberného miesta – napr. lyžiarsky vlek, poľnohospodárke družstvo, letné kúpalisko...):

Harmonogram sezónneho a mimosezónneho odberu elektriny po jednotlivých mesiacoch 
s uvedením požadovanej hodnoty a typu Rezervovanej kapacity (RK) pre kalendárny rok:  ⃰

Mesiac Sezóna 
(RK bude minimálne 20% z MRK)

Mimosezóna 
(RK bude minimálne 5% z MRK)

Január   
Február   
Marec   
Apríl   
Máj   
Jún   
Júl   
August   
September   
Október   
November   
December   

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



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA*

Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v Žiadosti a všetkých 
dokladov a príloh, ktoré sú k žiadosti priložené,
Informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb sú dostupné na www.ssd.sk v časti Ochrana osobných 
údajov. 
Uvádzané údaje o predpokladanej hodnote Rezervovanej kapacity nie sú záväzné a slúžia výhradne pre po-
súdenie žiadosti. Hodnoty Rezervovanej kapacity si je potrebné dojednať podľa podmienok aktuálne platného 
ROZHODNUTIA ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil tarify a podmienky ich uplatnenia  za po-
skytovanie distribučných služieb pre účastníkov trhu s elektrinou pripojených na distribučnú sústavu spoločnosti 
Stredoslovenská distribučná, a.s.  Aktuálne znenie uvedeného ROZHODNUTIA nájdete na našom webovom sídle 
www.ssd.sk  ako aj na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví www.urso.gov.sk

Miesto Dátum Podpis žiadateľa

* Povinné údaje, bez ktorých nebude potvrdenie akceptované a bude vrátená žiadateľovi na doplnenie.
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