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

ŽIADOSŤ O STANOVISKO K REZERVOVANEJ KAPACTE NA PRIPOJENIE
MALÉHO ZDROJA DO 10 KW
Žiadateľ podaním žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW berie na vedomie, že podmienky
pripojenia do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD), IČO:
36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, sú stanovené len pre malý zdroj v zmysle § 4a odsek 3 Zákona č.309/2009 Z.z. o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Žiadosť pre pripojenie nového Malého zdroja do 10 kW
 Žiadosť o zmenu Stanoviska pre pripojenie nového Malého zdroja do 10 kW

ŽIADATEĽ
Meno a priezvisko:		

Dátum narodenia:		

Adresa trvalého pobytu:
E-mail:		

Telefón:

ÚDAJE URČENÉ PRE KOMUNIKÁCIU
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Adresa:
E-mail:		

Telefón:

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE PRE PRIPOJENIE MALÉHO ZDROJA DO 10 KW
Malý zdroj je pripojený na odbernom mieste EIC: 24ZSS 		
Ulica:

Lokalita:

Súpisné/popisné číslo:

Parcelné číslo:

Obec:		

PSČ:

Iný orientačný údaj:
Typ zdroja ( fotovoltaické zariadenie, veterná turbína a pod.):
Ročná spotreba (kWh) podľa faktúry predch. rok:

Hlavný istič (údaj v A):

Inštalovaný výkon zdroja v kW:

Predpokladaný termín pripojenia:

Poučenie:
Malým zdrojom na účely tejto žiadosti sa považuje malý zdroj podľa § 2 odsek 3 písm. k) Zákona č. 309/2009 Z.z., podľa ktorého sa
malým zdrojom rozumie zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW.
Žiadateľom o stanovisko je fyzická osoba – odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého výroba elektriny z malého zdroja sa v zmysle § 4
odsek 4 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike nepovažuje za podnikanie.
Povinnou prílohou tejto žiadosti je jednopólová schéma vyvedenia výkonu malého zdroja.
Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje:
a) Zrozumenie s podmienkami v horeuvedenom poučení
b) Pravdivosť a správnosť údajov uvedených v Žiadosti
Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy v rozsahu ako sú uvedené v tejto žiadosti a to na účely potrebné pre spracovanie žiadosti a poskytnutie
informácie pre žiadateľa podľa tejto žiadosti. Práva žiadateľa v súvislosti so spracovaním osobných údajov podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov sú dostupné na webovom sídle SSD, a.s.: www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.
Zákonná 10 dňová lehota na vybavenie Vašej žiadosti začne plynúť až po doručení kompletne vyplneného a podpísaného tlačiva.

Dátum: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Meno a podpis žiadateľa

Podpis

