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Žiados ť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie  malého zdroja  

do 10 kW v zmysle §4a odsek 3 Zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnovite ľných 
zdrojov energie a vysoko ú činnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
 

 
*Žiadate ľ                                                                  Vypíšte čitate ľne pali čkovým písmom  
* Žiadateľ:meno, priezvisko  / názov 

firmy 
 

Rodné číslo - IČO    IČ DPH SK           DIČ            

Trvalý pobyt – sídlo firmy / domácnosti 
 (ulica, číslo, lokalita, mesto, PSČ )  

Telefón / mobil  E-mail    

                   Na Vami uvedený e-mail  Vám zašleme číslo žiadosti, pod ktorým ju evidujeme a riešime v  Zákazníckom systéme SSE-D, a.s.           

 

Údaje o odbernom mieste pre pripojenie malého zdroj a do 10 kW 

** povinné položky 

**Číslo odberného miesta – u existujúceho odberu – je uvedené na faktúre, zmluve / prípadne  EIC kód  

**Obec                                  
 

**PSČ      

**Ulica  **Súpisné č.  Lokalita  

**Parcelné číslo (stav C)  

**Ročná spotreba (kWh) – podľa faktúry  
   za predchádzajúci rok 

 

**Typ zdroja (v zmysle platnej legislatívy)  

Popis umiestnenia stavby (najbližší obj. 
 s popis. číslom, príp. iný orientač. údaj)  

 Jednofázový **Hlavný istič (A) Existujúci  Požadovaný  
  Trojfázový 

**Plánovaný inštalovaný výkon zdroja (kW)  

**Predpokladaný termín pripojenia  

 
 
 
Poučenie: 
Malým zdrojom na ú čely tejto žiadosti sa považuje malý zdroj pod ľa § 2 odsek 3 písm. k) zákona č. 309/2009 Z.z., pod ľa ktorého malým 
zdrojom sa rozumie zariadenie na výrobu elektriny z  obnovite ľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom  do 10 kW. 
 
Žiadate ľom o stanovisko je: 
 
**            Fyzická osoba - odberate ľ elektriny v domácnosti, ktorého výroba elektriny z  malého zdroja sa v zmysle § 4 odsek 4  
               Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike nepovažuje za podnikan ie. 
                
               Právnická osoba (fyzická osoba podni kateľ), ktorej výroba elektriny z malého zdroja sa považ uje za podnikanie pod ľa § 4 odsek 1  
               Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. 
 
 

* Žiadate ľ  svojím podpisom potrdzuje :  
a) zrozumenie s podmienkami v hore uvedenom poučení, 
b) pravdivosť a správnosť údajov uvedených v Žiadosti,  
c) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SSE-Distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy v rozsahu 
ako sú uvedené v tejto žiadosti a to na účely potrebné pre spracovanie žiadosti a poskytnutie informácie pre žiadateľa podľa tejto žiadosti. Práva 
Žiadateľa v súvislosti so spracovaním osobných údajov sú uvedené v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, žiadateľ má právo najmä na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil, právo na zoznam osobných údajov, ktoré 
sú spracúvané, atď. 
 
 

Zákonná 10 d ňová lehota na vybavenie Vašej žiadosti za čne plynú ť až po doru čení kompletne  
vyplneného a podpísaného tla čiva.  

 
 
 
 

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



 
 
 
 
 

 

 
 
V prípade, že požadujete zasielať vyjadrenia na inú adresu ako je adresa trvalého pobytu, prípadne sídla firmy je potrebné vyplniť nasledovné údaje : 

Meno / názov firmy  

Ulica   

Popisné číslo :  Lokalita  

Mesto  PSČ   

 
Údaje ktoré vyplňuje pracovník Zákazníckych služieb  - Distribúcie, a. s.:   

Žiadosť doručená dňa :   Žiadosť prevzal :   

Číslo žiadosti pod ktorým je žiadosť zavedená 
v Zákazníckom systéme SSE-D, a.s. 
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