ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE LOKÁLNEHO ZDROJA
Žiadosť je určená pre odberateľa elektriny odoberajúceho elektrinu z distribučnej sústavy
spoločnosti Slovena, a.s. , ktorý chce na odbernom mieste pripojiť lokálny zdroj na výrobu elektriny.
1. PREDMET ŽIADOSTI




Žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite lokálneho zdroja
Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre lokálny zdroj
Žiadosť o vyjadrenie k štúdii pripojiteľnosti zdroja

2. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

(Vypíšte čitateľne paličkovým písmom)

Názov spoločnosti*:
IČO*:

DIČ*:

IČ DPH*:

Obec*:

PSČ*: 



Ulica*:

Číslo domu*:















3. KONTAKTNÁ OSOBA
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:

E-mail:

4. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (vyplňte, ak nie je totožná so sídlom spoločnosti)
Obec:

PSČ: 



Ulica*:

Číslo domu*:













5. ADRESA ODBERNÉHO MIESTA NA KTOROM BUDE PRIPOJENÝ LOKÁLNY ZDROJ
EIC odberného miesta:24ZSS 























Obec*:

PSČ*: 

Ulica*:

Číslo domu*:

6. TECHNICKÉ PARAMETRE LOKÁLNEHO ZDROJA
Druh primárneho zdroja energie:  fotovoltaika  vietor  biomasa  bioplyn  iné
V prípade iného primárneho zdroja – popis:
Lokálny zdroj bude  s netočivým generátorom
Požadovaný výkon lokálneho zdroja v kW:

 s točivým generátorom
Počet fáz:

 1 fáza

 3 fázy

Predpokladaný termín pripojenia:
7. VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Svojim 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“). Svojim 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
pripojený 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 Slovena, a.s ,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 Slovena, a.s. spracúvať na účely vybavenia tejto žiadosti a všetkých vzťahov so žiadosťou súvisiacich.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Žiadateľ podaním tejto žiadosti, berie na vedomie, že podmienky pripojenia do distribučnej sústavy Slovena, a.s. 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 zákonov 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 Slovena, a.s. schváleného
ÚRSO, v stanovisku Slovena, a.s. k rezervovanej kapacite pre pripojenie lokálneho zdroja, v dodatku k zmluve
o pripojení odberného miesta žiadateľa (ďalej len „Dodatok“) ktorý po splnení podmienok uzatvorí Slovena, a.s. so
Žiadateľom.
c) V prípade, že žiadateľ bude v zmysle zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4b, bod 13 výrobcom elektriny v lokálnom zdroji, ktorý
má oprávnenie na dodávku elektriny je povinný toto preukázať Slovena, a.s. pri uzatváraní zmluvy o prístupe pre lokálny
zdroj.
Doručenie žiadosti
Žiadosť je možné doručiť Slovena, a.s. nasledovne:
 sken žiadosti na emailovú adresu:
slovena@slovena.sk
 alebo písomne doporučene na adresu:
Slovena, a.s.
Kysucká cesta 3
010 01 Žilina
Na obálku uveďte „Lokálny zdroj“
9. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
Dátum:
Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť a správnosť údajov uvedených v žiadosti.

-------- / ------- / -------------

.....................................................
Meno a Podpis žiadateľa

*povinný údaj

