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Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, Spoločnosť je zapísaná 
v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., č. ú.: 2626106826/1100
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSKBX

Kontakt:
Doručovacia adresa: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 333 999, pracovné dni 7.00 – 19.00, F +421-(0)37-77 63 193
Poruchová linka 0800 111 567, nonstop (bezplatný hovor pre volania z pevnej aj mobilnej siete)
vyrobca@zsdis.sk, www.zsdis.sk

Oznámenie o uplatnení podpory  
podľa zákona 309/2009 Z. z. (§ 4) z 19. júna 2009 
(Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

1) Výrobca

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno

IČO DIČ IČ DPH

Číslo povolenia na výrobu a dodávku elektriny vydaného ÚRSO (nad 1 MW) / potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (do 1 MW)

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ,   odd. , vl. č. 

Bankové spojenie

IBAN

Číslo účtu

BIC (SWIFT)

2) Sídlo výrobcu

Ulica Číslo orientačné                          súpisné

Obec PSČ

Okres Časť obce

3) Adresa pre doručovanie písomností (vyplňte v prípade, že sa nezhoduje s údajmi v časti 2) Sídlo výrobcu)

Číslo orientačné                          súpisnéUlica

Obec PSČ

Okres Časť obce

4) Kontakt

Číslo účtu/kód banky

Telefón Fax Mobil

E-mail

Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom – v zastúpení (titul, meno, priezvisko, funkcia)

Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom – v zastúpení (titul, meno, priezvisko, funkcia)

Osoby oprávnené k podpisu zmluvy, konať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko, funkcia) 

Osoby oprávnené k podpisu zmluvy, konať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko, funkcia) 

Kontaktná osoba pre nahlasovanie akýchkoľvek údajov (titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail) 

5) Identifikácia výrobného zdroja

Umiestnenie zdroja (k. ú., parcela) Celkový inštalovaný výkon zdroja

Dátum uvedenia zdroja do prevádzkyDruh zariadenia Typ elektromera



Oznámenie

6) Adresa miesta spotreby (patriaceho k výrobnému zdroju)

Katastrálne územie

EIC kód odberného miesta

Číslo parcely

8) Požadované prílohy

Kópia potvrdenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o pôvode vyrobenej elektriny z OZE a KVET
Kópia povolenia na výrobu/splnenia oznamovacej povinnosti
Kópia cenového rozhodnutia ÚRSO pre predmetný zdroj elektriny
Zoznam určených meradiel

7) Doplňujúce údaje
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Kontakt:
Doručovacia adresa: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 333 999, pracovné dni 7.00 – 19.00, F +421-(0)37-77 63 193
Poruchová linka 0800 111 567, nonstop (bezplatný hovor pre volania z pevnej aj mobilnej siete)
vyrobca@zsdis.sk, www.zsdis.sk

Číslo orientačné                          súpisnéUlica

Obec PSČ

Okres Časť obce
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