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Oznámenie o pripojení malého zdroja do 10 kW v zmysle §4a odsek 2 písm. b)
Zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko
účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
*Výrobca z malého zdroja – domácnosť

Vypíšte čitateľne paličkovým písmom

* Výrobca: meno, priezvisko
Dátum narodenia
Trvalý pobyt – sídlo domácnosti
(ulica, číslo, lokalita, mesto, PSČ )
Telefón / mobil

E-mail

Údaje o malom zdroji
** povinné položky
**Číslo odberného miesta – u existujúceho odberu – je uvedené na faktúre, zmluve / prípadne EIC kód
**Adresa umiestnenia zdroja (katastrálne územie,
parcelné číslo, súpisné číslo stavby, na ktorej je
zdroj inštalovaný
**Typ zdroja (fotovoltaické zariadenie, veterná
elektráreň, mikroturbína a pod.)

**Opis malého zdroja (počet elektrických fáz
vyvedenia malého zdroja, typ striedača, meniča,
generátora a pod.)

**Inštalovaný výkon zdroja v kW – pri fotovoltaických
zariadeniach je to súčet elektrických výkonov
všetkých panelov
**Počet panelov a ich menovitý výkon – ks, W
(vyplniť len pri fotovoltaických zariadeniach)

**Povinnými prílohami tohto Oznámenia sú:
– kladné stanovisko Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s. o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja,
– vyhlásenie o zhode na striedač a generátor,
– potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa §13a ods. 2
Zákona č. 309/2009 Z.z.
– jednopólová schéma vyvedenia výkonu malého zdroja,
– fotokópia Zmluvy o pripojení malého zdroja,
– revízna správa k nahliadnutiu pred montážou určeného meradla.
Bez požadovaných príloh a správneho a úplného vyplnenia tohto oznámenia zo strany výrobcu nebude toto oznámenie zo strany Stredoslovenskej
energetiky – Distribúcia, a.s. akceptované a nebude nainštalované určené meradlo.
Po montáži určeného meradla zo strany SSE-D, výrobca alebo ním poverená osoba písomne alebo elektronicky oznámi SSE-D, najneskôr dva dni
vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky.

* Výrobca svojím podpisom potrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v Oznámení.

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

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

Lokalita

Mesto

PSČ

Údaje ktoré vyplňuje pracovník Zákazníckych služieb Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a. s.:
Oznámenie doručené dňa :
Číslo žiadosti pod ktorým je žiadosť zavedená
v Zákazníckom systéme Stredoslovenskej energetiky Distribúcia, a.s.

Oznámenie prevzal :

