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

OZNÁMENIE O PREVÁDZKE MALÉHO ZDROJA DO 10 KW
Výrobca elektriny z malého podaním oznámenia o prevádzke malého zdroja do 10 kW (ďalej len malý zdroj) oznamuje spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a,s, (ďalej len SSD), IČO: 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, že uviedol malý zdroj v zmysle
§ 4a odsek 6 Zákona 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov do prevádzky. (Uvedené oznámenie je výrobca elektriny povinný doručiť SSD do piatich pracovných dní od uvedenia
malého zdroja do prevádzky a to najneskôr do skončenia platnosti stanoviska SSD k rezervovanej kapacite.)
Za výrobu elektriny z malého zdroja sa považuje výroba elektriny len ak si výrobca elektriny neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného
predpisu a výrobca elektriny je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti.

Termín uvedenia malého zdroja do prevádzky:
ÚDAJE O VÝROBCOVI ELEKTRINY Z MALÉHO ZDROJA
Meno, priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

Kontaktná osoba:

Telefón:		

E-mail:

ÚDAJE O MALOM ZDROJI
Malý zdroj je pripojený na odbernom mieste EIC*:
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Z

Ulica:		

S

S
Lokalita:

Súpisné/popisné číslo:
Mesto:		

PSČ:

Iný orientačný údaj:
Typ zdroja (fotovoltaické zaradenie, veterná turbína a pod.)
Inštalovaný výkon zdroja v kW:
Počet panelov v ks (vyplniť len pri inštalácii fotovoltaických zariadení:)

Menovitý výkon panelu vo W:

Počet elektrických fáz vyvedenia malého zdroja:
Typ striedača, meniča, generátora a pod:
Hodnota istenia malého zdroja na jednej fáze:
Ak si výrobca elektriny z malého zdroja nesplní povinnosti ktoré sú uvedené v Zákona 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov
energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s. oprávnený ho odpojiť.
Výrobca elektriny z malého zdroja svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v Oznámení o prevádzke malého
zdroja do 10 kW
Korešpondenčná adresa SSD na doručenie Oznámenia: 		
				
				
				

Stredoslovenská distribučná, a,s,
Odbor Zmluvné vzťahy
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Za výrobcu elektriny z malého zdroja:
Meno a priezvisko:

dňa: _ _ / _ _ /_ _ _ _
................................................................
Podpis

