Oznámenie o prevádzke
lokálneho zdroja

v zmysle §4b zákona č. 309/2009 Z. z.

Výrobca elektriny týmto spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „SSD, a. s.“)
oznamuje:
Dátum uvedenia lokálneho zdroja do prevádzky:
Číslo Dodatku k zmluve o pripojení odberného miesta
(upravujúceho pripojenie lokálneho zdroja):
Meno, priezvisko a trvalé bydlisko výrobcu elektriny (platí
pre fyzické osoby):
Obchodné meno, sídlo, IČO výrobcu elektriny, kontaktná
osoba (platí pre právnické osoby):
Telefón:

Email:

EIC kód existujúceho odberného miesta, ktoré je identické
s odovzdávacím miestom výrobcu elektriny v lokálnom
zdroji1:

Povinné prílohy k oznámeniu o prevádzke lokálneho zdroja:
•

platnú správu z vykonanej odbornej prehliadky a odbornej skúšky lokálneho zdroja

Predloženie vyššie uvedených dokumentov je jedným z predpokladov pre bezpečnú a spoľahlivú
paralelnú prevádzku lokálneho zdroja s distribučnou sústavou SSD, a. s.
Upozornenie:
Bez priložených príloh, prípadne bez správneho a úplného vyplnenia tohto oznámenia zo strany
výrobcu elektriny, spoločnosť SSD, a. s., ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, nebude
takéto oznámenie akceptovať. O uvedenej skutočnosti bude SSD, a. s. výrobcu informovať, pričom
výrobca sa zaväzuje v stanovej lehote nedostatky odstrániť.
Výrobca elektriny prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov.
Výrobca elektriny je 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 (ďalej len "Nariadenie") informovaný, že jeho osobné údaje uvedené v tomto oznámení, ktoré
sú nevyhnuté na jeho jednoznačnú identifikáciu, bude SSD, a. s. spracúvať na účely vybavenia tohto
oznámenia a všetkých vzťahov s oznámením súvisiacich. Informácie o právach podľa čl. 13 Nariadenia
sú dostupné na webovom sídle SSD, a. s.: www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.
Výrobca elektriny svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených
v oznámení.
V: ........................................ Dátum: ......................

Podpis výrobcu elektriny: ..........................................................
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