
ŽIADOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA MIESTNEJ DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY  
O PRIPOJENIE ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA NA VÝROBU 

ALEBO USKLADŇOVANIE ELEKTRINY  
Žiadosť je určená pre prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy (ďalej len MDS),  ktorí chcú v MDS pripojiť elektroenergetické 

zariadenie slúžiace na výrobu alebo uskladňovanie elektriny (ďalej len ,,zdroj EE“) a MDS je pripojená k regionálnej distribučnej sústave 
spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len ,,SSD“).  MDS musí mať platné povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

a musí mať EIC odberného miesta  registrovaný na OKTE, a. s. ako hraničné odberné miesto (rozhranie distribučných sústav).

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
TIP: Odporúčame podanie žiadosti prostredníctvom internetovej stránky www.ssd.sk

1. PREDMET ŽIADOSTI
1.1. Druh pripájaného zdroja EE:

  Malý zdroj do 10 kW

  Lokálny zdroj

  Elektroenergetické zariadenie na uskladňovanie elektriny

  Iné elektroenergetické zariadenie na výrobu elektriny – popis:

1.2. Vlastníctvo pripájaného zdroja EE
  Vlastník zdroja EE bude prevádzkovateľ MDS 

  Vlastník zdroja EE nebude prevádzkovateľ MDS

1.3. Pripojenie zdroja EE bude
  v hraničnom odovzdávacom mieste MDS (na EIC hraničného odovzdávacieho miesta )

  v inom odovzdávacom mieste nachádzajúcom sa v MDS (na EIC odovzdávacieho miesta v MDS)

1.4. Druh žiadosti: 
  Žiadosť o vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia zdroja EE a o stanovisko k rezervácii kapacity zdroja EE 

 Žiadosť o vyjadrenie k štúdii pripojiteľnosti zdroja EE a o stanovisko k rezervácii kapacity zdroja EE 

 Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre zdroj EE 

 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pripojení zdroja EE

 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe zdroja EE

 Žiadosť o vyjadrenie k zvýšeniu/zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity zdroja EE (MRK) 
 Žiadosť o vyjadrenie k osvedčeniu na výstavbu zdroja EE v zmysle § 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

 Žiadosť o vykonanie funkčnej skúšky zdroja EE

3. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA  (vyplňte, len ak nie je totožná so sídlom spoločnosti)
Titul / meno / priezvisko / názov spoločnosti:
Ulica: Číslo domu:
Obec: PSČ:

4. ÚDAJE O HRANIČNOM ODBERNOM MIESTE MDS
EIC odberného miesta:     2 4 Z S S
Ulica: Číslo domu:
Obec: PSČ: 

2. ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA MIESTNEJ DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
Titul / meno / priezvisko / názov spoločnosti:
IČO:
Obec: PSČ:
Ulica: Telefón:
E-mail:

Dátum narodenia v prípade fyzickej osoby: 

Číslo domu:
Kontaktná osoba:



7. POVINNÉ PRÍLOHY
• K žiadosti o vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia zdroja EE a o stanovisko k rezervácii kapacity zdroja EE: snímka z katastrálnej 

mapy, situácia širších vzťahov, extravilán v mierke 1:5000, intravilán v mierke 1:2000, prípadne 1:1000 s vyznačením osadenia plánovanej 
stavby, predloženie štúdie pripojiteľnosti pokiaľ bola požadovaná).

• Žiadosť o vyjadrenie k štúdii pripojiteľnosti zdroja EE: bez povinných príloh, len predloženie štúdie pripojiteľnosti.
• Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre zdroj EE: bez povinných príloh, len predloženie projektovej dokumentácie.
• Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pripojení zdroja EE: predloženie právoplatného stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby 
• v prípade, že sa zdroj EE bude pripájať na hraničnom odovzdávacom mieste.
• Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe pre zdroj EE: podmienkou je mať uzatvorenú platnú zmluvu o pripojení.
• Žiadosť o vyjadrenie k zvýšeniu/zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) zdroja EE: bez povinných príloh.
• Žiadosť o vyjadrenie k osvedčeniu na výstavbu zdroja EE v zmysle § 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike: bez povinných príloh.
• Žiadosť o vykonanie funkčnej skúšky zdroja EE: súčasťou žiadosti je vyplnenie a doručenie formulára protokol o funkčnej skúške zariadenia 

na výrobu elektriny, a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred uvedením zdroja EE do prevádzky, najneskôr však 35 kalendárnych dní pred 
uplynutím platnosti stanoviska k pripojeniu zdroja EE. 

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, do ktorého bude pripo-
jený lokálny zdroj, 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“), som povinný túto skutočnosť preukázať. 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 nevyhnutné 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  www.ssd.sk  v časti ochrana osobných údajov.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Žiadateľ podaním tejto žiadosti, berie na vedomie, že podmienky pripojenia do distribučnej sústavy SSD sú upravené:
a) v zákone č.309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov, zákone č.251/2012 Z .z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch;
b) v podmienkach pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku SSD schváleného ÚRSO, technických pod-

mienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD, ktoré sú pre žiadateľa prístupné na webovom sídle  www.ssd.sk, resp. v stanovisku 
SSD k pripojeniu zdroja EE. 

10. DORUČENIE ŽIADOSTI
Žiadosť je možné doručiť SSD nasledovne:
• sken žiadosti na emailovú adresu: prevadzkovatel@ssd.sk
• alebo písomne doporučene na adresu:
Stredoslovenská distribučná, a. s. - odbor zmluvné vzťahy
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

11. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

.............................................................................
Meno a podpis žiadateľa

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

Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť a správnosť údajov uvedených v žiadosti.

5. ÚDAJE O HRANIČNOM ODOVZDÁVACOM MIESTE MDS (NETÝKA SA NOVOVZNIKAJÚCICH
HRANIČNÝCH ODOVZDÁVACÍCH MIEST)

EIC odovzdávacieho miesta:    2 4 Z S S 7 5

Požadovaný výkon zdroja EE v kW: Počet fáz:             1 fáza          3 fázy

6. TECHNICKÉ PARAMETRE ZDROJA EE, KTORÝ MÁ BYŤ PRIPOJENÝ K DISTRIBUČNEJ SÚSTAVE SSD
Druh primárneho zdroja energie:

  fotovoltika       vietor       biomasa       bioplyn       iné (popis): 

  elektroenergetické zariadenie slúžiace na uskladňovanie elektriny (popis): 


