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 UZATVORENIE ZMLUVY O PRIPOJENÍ ZARIADENIA ODBERATEĽA
/ VÝROBCU ELEKTRINY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY SPOLOČNOSTI
STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a. s. (ďalej len „SSD, a. s.”)
(žiadosť sa netýka pripojenia malého zdroja do 10 kW v zmysle § 4a odsek 3 Zákona č. 309/2009 Z.z.
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby)

1. PREDMET ŽIADOSTI
žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia
odberateľa / výrobcu
vyjadrenie k realizačnému projektu stavby výrobcu
v yjadrenie k štúdiu pripojiteľnosti a rezervácii kapacity výrobcu
vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia – Zdroj EE
vyjadrenie k zvýšeniu / zníženiu maximálnej rezervovanej
kapacity (MRK) na odbernom mieste (ďalej len OM)

vyjadrenie k projektu pre územné rozhodnutie / stavebné
povolenie výrobcu (nehodiace sa škrtnúť)
žiadosť sa týka podporného zdroja elektriny (PZE) – zdroj
inštalovaný v OM, pričom celý vyrobený objem elektriny musí
byť spotrebovaný v existujúcom OM; bez nároku na podporu;
bližšie informácie sa nachádzajú v platných Technických
podmienkach a Prevádzkovom poriadku SSD, a. s.
zmena zmluvy o pripojení

iná žiadosť: ..................................................................................................................................................................................

2. ŽIADATEĽ*

(Vypíšte čitateľne paličkovým písmom)

Titul, meno a priezvisko / názov:
IČO:

Dátum narodenia:
IČ DPH SK:

DIČ:

3. TRVALÝ POBYT ŽIADATEĽA*
Ulica:

Číslo domu (orientačné/súpisné):

Obec:

časť obce:

PSČ:

4. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Totožná s trvalým pobytom žiadateľa

Ulica:

Číslo domu (orientačné/súpisné):

Obec:

časť obce:

PSČ:

Mobil:

E-mail:

5. KONTAKTNÉ ÚDAJE*
Telefón:

6. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE VÝROBCU ELEKTRINY*
EIC odberu (v prípade, že sa jedná o požiadavku na existujúcom odbernom mieste):

24ZSS

EIC výroby (v prípade, že sa jedná o požiadavku na existujúcom odbernom mieste):

24ZSS75

Ulica:

Číslo domu (orientačné/súpisné):

Obec:

časť obce:

PSČ:

7. TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA (ĎALEJ OM)*
Typ zdroja:

Počet fáz*:

Hodnota existujúceho hlavného ističa pred elektromerom*:
Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) existujúca:
NN=hl.istič (v A)

1-fáza

3-fázy

A Hodnota požadovaného hlavného ističa pred elektromerom*:
požadovaná:

VN, VVN=MRK (v kW)

Odberné miesto bude prevádzkované ako miestna distribučná sústava (MDS):

NIE

ÁNO

Predpokladaný termín pripojenia: ......... / ......... / ..................
* Povinné údaje, bez ktorých nebude žiadosť akceptovaná a bude vrátená žiadateľovi na doplnenie

Názov:

A

8. VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol (a) riadne poučený (á) o svojich právach v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon na ochranu spotrebiteľa“).
Svojím podpisom potvrdzujem, že som vlastníkom nehnuteľnosti, respektíve disponujem súhlasmi s nakladaním s nehnuteľnosťou od vlastníkov,
ktorí majú v súhrne nadpolovičný vlastnícky podiel k nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza/ bude nachádzať odberné miesto, ktorého sa táto žiadosť
týka. Prehlasujem teda, že pre účely tejto žiadosti som v zmysle platnej legislatívy oprávnený s uvedenou nehnuteľnosťou nakladať a na požiadanie Stredoslovenskej distribučnej, a. s. (ďalej len „SSD, a. s.“), som povinný túto skutočnosť preukázať.
9. POZNÁMKY ŽIADATEĽA

10. POVINNÉ PRÍLOHY:
10.1) K riadne vyplnenej a podpísanej Žiadosti o vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia (Zdroj EE):
yy Definovanie požadovaného výkonu
yy Snímka z katastrálnej mapy (situácia širších vzťahov, extravilán v mierke 1: 5000 a intravilán v mierke 1: 2000, resp. v mierke 1: 1 000)
s vyznačením osadenia plánovanej stavby
10.2) K
 riadne vyplnenej a podpísanej Žiadosti o vyjadrenie k zvýšeniu / zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK), k zvýšeniu
/ zníženiu hlavného ističa pred elektromerom na odbernom mieste:
yy je potrebné požiadať o uzavretie novej Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa / výrobcu elektriny do distribučnej sústavy – potrebné
prílohy ku Žiadosti o uzatvorenie Zmluvy o pripojení sú uvedené v bode 10.3
yy Kópia Vyjadrenia SSD, a. s., k bodu a podmienkam pripojenia, prípadne iné vyjadrenie viažúce sa na danú požiadavku (ak bolo vydané)
10.3) K riadne vyplnenej a podpísanej Žiadosti o uzavretie Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa / výrobcu:
yy Kópia Vyjadrenia SSD, a. s., k bodu a podmienkam pripojenia, prípadne iné vyjadrenie viažúce sa na danú požiadavku (ak bolo vydané)
Z
 mluva o pripojení zariadenia odberateľa / výrobcu do distribučnej sústavy sa uzatvára medzi SSD, a. s., a zákazníkom – žiadateľom
v prípadoch uvedených v platnom Prevádzkovom poriadku SSD, a. s., ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.ssd.sk a najmä
v nasledovných prípadoch:
yy ak vzniká nové pripojenie na Distribučnú sústavu SSD, a. s. (vznik nového odberného miesta odberateľa / výrobcu elektriny a pod.)
yy ak zákazník žiada o zmenu (zvýšenie/zníženie) maximálnej rezervovanej kapacity - hodnoty hlavného ističa
yy ak zákazník žiada o znovupripojenie odberného miesta, ktoré bolo odpojené viac ako jeden rok
10.4) K riadne vyplnenej a podpísanej Žiadosti – Iná žiadosť:
yy Definovanie inej požiadavky a doplnenie príloh nevyhnutných na identifikáciu a posúdenie požiadavky zo strany SSD, a. s.
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa / výrobcu (ďalej len „Žiadosť“)
Žiadateľ podaním žiadosti o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa / výrobcu do distribučnej sústavy SSD, a. s. (ďalej len
„Zmluva“), berie na vedomie, že podmienky pripojenia do distribučnej sústavy SSD, a. s., sú upravené:
a) v zákone č. 251/2012 Z.z. o energetike a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva zákon o energetike (ďalej
len „Právne predpisy“),
b) v podmienkach pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku SSD, a. s., schváleného ÚRSO (ďalej len
„Obchodné podmienky“) a Technických podmienkach pripojenia do distribučnej sústavy SSD, a. s., (ďalej len „Technické podmienky“), ktoré
sú pre žiadateľa prístupné na kontaktných miestach SSD, a. s. (Internetová stránka www.ssd.sk ).
SSD, a. s., posúdi Žiadosť žiadateľa podľa uvedených predpisov a v súlade s týmito predpismi vyhotoví návrh Zmluvy, v ktorej určí žiadateľovi
výšku pripojovacieho poplatku. Prílohou Zmluvy je Vyjadrenie SSD, a. s., k bodu a podmienkam pripojenia. Žiadateľ je povinný pripojovací poplatok zaplatiť na účet SSD, a. s., s číslom variabilného symbolu, uvedeného v Zmluve, najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia Zmluvy, ak nie
je v Zmluve uvedená iná lehota. Po uplynutí tejto lehoty, je žiadateľ povinný podať novú Žiadosť. Riadnym zaplatením pripojovacieho poplatku
žiadateľ súhlasí so všetkými podmienkami Zmluvy a ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zmluva sa považuje za uzavretú dňom pripísania pripojovacieho poplatku na účet SSD, a. s. (s príslušným číslom variabilného symbolu). Zaplatenie pripojovacieho poplatku je podmienka na realizáciu pripojenia žiadateľa do distribučnej sústavy SSD, a. s. Uzavretím Zmluvy žiadateľ berie na vedomie vznik práv a povinnosti pre SSD, a. s.,
a žiadateľa, ktoré pre nich vyplývajú z Právnych predpisov, z Obchodných podmienok a z Technických podmienok.
Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje:
a) pravdivosť a správnosť údajov uvedených v Žiadosti a všetkých dokladov a príloh, ktoré sú k žiadosti priložené,
b) že je oboznámený so súvisiacimi legislatívnymi ustanoveniami (Prevádzkový poriadok, Technické podmienky, ...).
Informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb sú dostupné na www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.
Lehota na vybavenie Vašej žiadosti začne plynúť až po doručení kompletne vyplneného a podpísaného tlačiva s povinnými dokladmi
vyplývajúcimi z typu Vašej požiadavky uvedenými na druhej strane tohoto tlačiva.

.........................................................................
Miesto

............................................
Dátum

...................................................................
Podpis žiadateľa

