
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 kapacite na pripojenie Lokálneho zdroja elektriny (ďalej len skrátene len „LZE“)  

v zmysle §4b zákona č. 309/2009 Z.z.
• vyjadrenie k štúdii pripojiteľnosti LZE
• vyjadrenie k projektovej dokumentácii LZE 

1. PREDMET ŽIADOSTI*

  žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie LZE
  žiadosť o vyjadrenie k štúdii pripojiteľnosti LZE
  žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii LZEosti LZE
  žiadosť o vykonanie funkčnej skúšky

2. ŽIADATEĽ* / (musí byť totožný s odberateľom na danom odbernom mieste)

Titul, meno a priezvisko / názov: 
Dátum narodenia: 
IČO:   IČ DPH SK: DIČ:

3. KONTAKTNÉ ÚDAJE*
Telefónne číslo: Mobil: E-mail:

4. TRVALÝ POBYT ŽIADATEĽA*
Ulica: Číslo domu (orientačné/súpisné):

Obec: Časť obce: PSČ:
Telefónne číslo: Mobil: E-mail:

5. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA*  / (vypisuje sa ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu žiadateľa)

Ulica: Číslo domu (orientačné/súpisné):

Obec: Časť obce: PSČ:

6. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE ŽIADATEĽA, V KTOROM BUDE PRIPOJENÝ LZE*

EIC kód:
Existujúca hodnota Maximálnej rezervovanej kapacity odberu (MRK) v kW alebo existujúca hodnota hlavného ističa pred elektromerom v A

Ulica: Číslo domu (orientačné/súpisné):

Obec: Časť obce: PSČ:

7. TECHNICKÉ PARAMETRE LZE*

Druh primárneho zdroja energie:    fotovoltaika   vietor   biomasa   bioplyn   iné:
LZE bude s    netočivým generátorom alebo so    statickým generátorom
Inštalovaný výkon LZE: 
Počet fáz:   1 fáza   3 fázy
Predpokladaný termín pripojenia:
Elektrinu vyrobenú v LZE, ktorá nie je spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom LZE,  
bude Prevádzkovateľ LZE predávať inému účastníkovi trhu s elektrinou    áno   nie 

* povinné údaje, bez ktorých bude žiadosť vrátená ako neúplná!

  MRK                         (kW)       alebo         HI                          (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.

Svojím podpisom vyhlasujem, že nie som prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy.

9. POZNÁMKY ŽIADATEĽA

10. PRÍLOHY
- oprávnenie na dodávku elektriny, ak žiadateľ bude elektrinu vyrobenú v LZE predávať inému účastníkovi trhu s elektrinou

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Žiadateľ podaním tejto žiadosti, berie na vedomie, že podmienky pripojenia do distribučnej sústavy SSD, a. s., sú 
upravené:
a) v zákone č. 309/2009 Z.z. a 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., schvá-

leného 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 ) a v stanovisku SSD, a. s. k rezervovanej kapacite pre pripojenie LZE,

c) v dodatku k zmluve o pripojení odberného miesta žiadateľa (ďalej len „Dodatok“) 
SSD, a. s., posúdi Žiadosť žiadateľa podľa uvedených predpisov. Prílohu Dodatku bude tvoriť aj vyjadrenie SSD,  
a. s. -  stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja. 

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, ...).
Lehota na vybavenie Vašej žiadosti začne plynúť až po doručení kompletne vyplneného a podpísaného tlačiva s po-
vinnými dokladmi vyplývajúcimi z typu Vašej požiadavky.

Informácie pre žiadateľa:
1. Žiadosť zasielajte elektronicky (sken žiadosti) na emailovú adresu: lokalnyzdroj@ssd.sk alebo písomne doporuče-

ne na adresu Stredoslovenská distribučná, a. s., odbor Zákaznícke služby, Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina. Na 
obálku uveďte údaj „Lokálny zdroj“. 

2. Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je odberateľ elektriny v odbernom mieste identickom s odovzdávacím 
miestom lokálneho zdroja, ktorý uzatvoril s SSD, a.s. zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy 
pre lokálny zdroj.

3. Lokálnym zdrojom je zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na 



pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny  
a ktorého celkový inštalovaný výkon je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapa-
city takéhoto odberného miesta.

4. Výrobca elektriny v lokálnom zdroji musí:
 a) mať uzatvorenú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy pre lokálny zdroj,
 b) mať uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy pre lokálny zdroj, 
 c) spĺňať obchodné a technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy,
 d) doručiť úplné oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja SSD, a.s. do skončenia platnosti stanoviska SSD, a.s.    

 k rezervovanej kapacite. Stanovisko SSD, a.s. k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja platí šesť 
 mesiacov od jeho vydania.

5. Maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta, ktoré je identické s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja, nie 
je možné počas prevádzkovania lokálneho zdroja znížiť na hodnotu nižšiu ako inštalovaný výkon lokálneho zdroja.

6. Žiadateľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Žiadateľ  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 tejto žiadosti, ktoré sú nevyhnuté na jeho jednoznačnú identifikáciu, bude SSD spracúvať 
na účely vybavenia tejto žiadosti a všetkých vzťahov so žiadosťou súvisiacich. Informácie o právach podľa čl. 13 
nariadenia sú dostupné na webovom sídle SSD, a.s.: www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.

7. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy pre lokálny zdroj sa uzatvára vo forme dodatku k zmluve o pripojení 
odberného miesta žiadateľa. Dodatok k zmluve o pripojení, zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii 
elektriny pre Váš LZE a prípadne aj zmluvu o pripojení pre Vaše odberné miesto, ak túto ešte nemáte uzatvorenú 
so SSD, a. s. v písomnej forme (ďalej spoločne označené len „zmluvy“) Vám budú zaslané v ďalších štádiách 
procesu pripájania Vášho LZE do distribučnej sústavy SSD, a. s., a to ako príloha vyjadrenia SSD k realizačnému 
projektu stavby lokálneho zdroja elektriny (teda nie ako príloha k stanovisku k rezervovanej kapacite na pripo-
jenie LZE, vydaného na základe tejto žiadosti). Žiadateľ je povinný uvedené zmluvy doručiť podpísané v dvoch 
vyhotoveniach SSD, a. s. najneskôr súčasne s podaním žiadosti o vykonanie funkčnej skúšky LZE, spoločne  
s predložením prehlásenia žiadateľa o spôsobe zabezpečenia odchýlky spôsobenej prevádzkou jeho LZE (prehlá-
senie dodávateľa o prevzatí zodpovednosti za odchýlku za žiadateľa, resp. prehlásenie žiadateľa o režime vlastnej 
zodpovednosti za odchýlku).

8. SSD, a. s. informuje žiadateľa, že každá žiadosť je posudzovaná individuálne, a to aj s ohľadom na dostatok kapa-
city na pripojenie do distribučnej sústavy SSD, a. s. v existujúcom mieste pripojenia. 

V                                                  dňa: _ _ / _ _ /_ _ _ _ 

.................................................................................
                                  Podpis
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