
OZNÁMENIE O PRIPOJENÍ MALÉHO ZDROJA DO 10 kW  

Výrobca elektriny z malého zdroja podaním oznámenia o pripojení malého zdroja do 10 kW oznamuje spoločnosti 
Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „SSD“), IČO: 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, že 
pripojil malý zdroj do 10 kW 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. 
KONTAKTNÉ ÚDAJE SSD 
Korešpondenčná adresa: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Zákaznícka telefónna linka: 0850 166 007 (v pracovný dňoch 08:00 – 15:00) E-mail: prevadzkovatel@ssd.sk

*VÝROBCA ELEKTRINY Z MALÉHO ZDROJA - DOMÁCNOSŤ   Vypíšte čitateľne paličkovým písmom
Meno, priezvisko: Dátum narodenia: 

Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Popisné číslo: 
Súpisné číslo: Lokalita: 
Mesto: PSČ: 

ÚDAJE URČENÉ PRE KOMUNIKÁCIU SO SSD 
Meno a priezvisko: 
Telefón: E-mail:  

ÚDAJE O MALOM ZDROJI DO 10 kW
Malý zdroj je pripojený na odbernom mieste, ktoré je identifikované 
EIC (údaj uvedený na faktúre): 2 4 Z S S

Ulica: Parcelné číslo (stav C): 
Súpisné číslo: Lokalita:
Mesto: PSČ:
Popis umiestnenia stavby (naj- 
bližšší objekt s popisným číslom,  
prípadne iný orientačný údaj):
Typ zdroja (fotovoltaické zariadenie, veterná turbína, mikroturbína a pod.): 
Inštalovaný výkon zdroja (kW): 
Počet panelov v ks (vyplniť len pri fotovoltaických zariadeniach): Menovitý výkon vo W:

Opis malého zdroja (počet  
elektrických fáz vyvedenia  
malého zdroja, typ striedača,  
meniča, generátora a pod.):

Povinnými prílohami tohto oznámenia sú: 
• kladné stanovisko SSD o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, 
• vyhlásenie o zhode na striedač a generátor, 
• potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov 

podľa § 13a ods. 2, Zákona č.309/2009 Z.z., 
• jednopólová schéma vyvedenia výkonu malého zdroja, 
• fotokópia Zmluvy o pripojení malého zdroja, 
• revízna správa k nahliadnutiu pred montážou určeného meradla. 
Bez požadovaných príloh a správneho a úplného vyplnenia tohto oznámenia zo strany výrobcu nebude toto ozná-
menie zo strany SSD akceptované a nebude nainštalované určené meradlo. 
Po montáži určeného meradla zo strany SSD, výrobca elektriny alebo ním poverená osoba písomne alebo elektro-
nicky oznámi SSD, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky. 
Výrobca elektriny z malého zdroja svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených 
v Oznámení. 

 
 
V: ...........................................................   Dátum:  ..................................  Podpis žiadateľa:  ...................................................

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
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