ŽIADOSŤ
I

O stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdrojaI do 10 kW vrátane
do distribučnej sústavy
prevádzka zdroja bude podnikaním v energetike v zmysle §4 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z.z.
prevádzka zdroja nebude podnikaním v energetike v zmysle §4 ods. 4) zákona č. 251/2012 Z.z.

Evidenčné číslo žiadosti:

Dátum prijatia žiadosti:

ŽIADATEĽ:
Obchodné meno/priezvisko a meno:
IČO:
Obec, Ulica,číslo:

PSČ:

Tel./mobil:

č.:

E-mail:
E-mail:

OSOBA PRE ZMLUVNÉ ZÁLEŽITOSTI:
Priezvisko a meno:
E-mail:

Tel./mobil:

OSOBA PRE TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI:
Priezvisko a meno:
E-mail:

Tel./mobil:

ŽIADA PRE ZARIADENIE:

Okres:

Názov:
Obec:

PSČ:

Ulica:

č.:
Číslo parcely:

Katastrálne územie:
Žiadateľ predkladá k žiadosti tieto prílohy:
súhlas vlastníkov dotknutých nehnuteľností
a list vlastníctva

situáciu širších vzťahov
v mierke 1 : 10 000, resp. 1 : 5 000

situačný plán v mierke 1 : 1 000 (1 : 2 880)
s vyznačením odberného miesta a susedných
objektov (aj s popisnými číslami)

katalogový list FV
panelov / generátora
II

Inštalovaný výkon (kW) :
Spôsob prevádzky
výroby:
Typ výroby:

Dátum:

existujúci

zvýšenie/zníženie o

výsledný

celá výroba do distribučnej sústavy
prebytok do distribučnej sústavy
vodná

III

EIC kód alebo číslo existujúceho odberného miesta:

solárna (inštalácia na budove)IV

veterná

iný

Podpis žiadateľa:

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Linka VSD: 0850 123 312 Fax: 055 610-2975 E-mail: info@vsds.sk www.vsds.sk

INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽA:

Pre pripojenie nového zariadenia na výrobu elektriny (zmenu maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia) platia ustanovenia
Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, Výnosu o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Cenníka služieb
VSD, a.s. a platného Pevádzkového poriadku PDS.
Žiadateľ o stanovisko k maximalnej rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja alebo zmenu schválenej maximálnej
rezervovanej kapacity vyplní túto žiadosť a doručí ju na adresu sídla spoločnosti VSD, a.s.
Neúplná žiadosť nemôže byť spoločnosťou VSD zaevidovaná a posudzovaná.
Ďalšie informácie o postupe pripájania zdroja do distribučnej sustavy VSD a.s. sú zverejnené na internetovej stránke
www.vsds.sk.
Vysvetlivky:
I

Zdrojom na výrobu elektriny (zdroj) sa rozumie v zmysle zákona o energetike č. 251/2012, zariadenie na výrobu elektriny,
ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na elektrinu; zahrňuje stavebnú časť a technologické zariadenie.
Zdroj predstavuje časť zariadenia zákazníka, v ktorej sa nachádza jeden alebo viac generátorov, vrátane všetkých zariadení
potrebných na ich prevádzku. Zdrojom pre účely pripojenia do DS sa ďalej rozumie miesto (pozemok, areál alebo plocha, na
ktorom sú umiestnenené stavebné a technologické časti stroja) jedného žiadateľa o pripojenie zdroja, ktoré tvorí samostatne
priestorovo alebo územne uzatvorený trvalo elektrický prepojený celok, a ktoré je vybavené určeným meradlom. Malým
zdrojom sa rozumie zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným do 10 kW vrátane

II

Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) = Inštalovaný výkon, pre fotovoltické zdroje sa za inštalovaný výkon považuje
inštalovaný výkon fotovoltických panelov.

III

Nutné vyplniť v prípade spôsobu prevádzky výroby: “prebytok výroby do distribučnej sústavy“.

IV

Inštalácia na budove v zmysle § 12 zákona č. 251/2012 Z. z.;

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Linka VSD: 0850 123 312 Fax: 055 610-2975 E-mail: info@vsds.sk www.vsds.sk

