Príloha
Charakter odberu elektriny
(*povinná príloha k Žiadosti o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy – Firmy a organizácie/Žiadosti o vyjadrenie k možnosti pripojenia s maximálnou
rezervovanou kapacitou (MRK) nad 3 x 100 A alebo požadovanou MRK uvedenou v kW)

Časť A

A. Odberné miesta slúžiace na bývanie a služby spojené s bývaním
(označte prevažujúci charakter odberných miest a uveďte ich plánovaný počet a požadovanú MRK)
Počet plánovaných odberných miest

MRK jednotlivých odberných miest

B. Odberné miesta neslúžiace na bývanie
(označte prevažujúci charakter odberných miest a uveďte ich plánovaný počet a požadovanú MRK)
Počet plánovaných odberných miest

MRK jednotlivých odberných miest

A1 Rodinné domy
A2 Bytové domy/Polyfunkčné objekty
A3 Iné (napr. nabíjacie stanice, verejné osvetlenia...)

Časť B

B1 Ťažký priemysel
B2 Priemyselná, rastlinná a potravinárska výroba, logistické centrá
B3 Živočíšna výroba
B4 Technická a dopravná infraštruktúra
B5 Zdravotníctvo
B6 Komunálna a administratívna sféra
B7 Nabíjacie stanice
Vysvetlivky:
B1 Bane, huty, metalurgia, cementárne, automobilový priemysel, lisovne, valcovne, chemický priemysel
B2 Strojárenské podniky, výroba stavebných materiálov, potravinársky priemysel, mraziarne, rastlinná výroba, logistické centrá
B3 Veľkochov úžitkových zvierat
B4 Napájacie stanice, meniarne, depá, železničné stanice, kompresorové stanice, prečerpávacie stanice, regulačné stanice, vodné zdroje, ČOV
B5 Nemocnice, polikliniky, veľké zdravotné strediská, špeciálna diagnostika - CT, magnetická rezonancia
B6 Hotely, školy, sociálne zariadenia, nápravno-výchovné ústavy, internáty, kultúrne zariadenia, nákupné centrá, dátové a biznis centrá
B7 Nabíjacie stanice
Doplňujúce informácie
(vyplňte v prípade, že v budúcnosti očakávate zvýšenie MRK v porovnaní s aktuálne požadovanou MRK na odberných miestach napr. postupné pripájanie odberných miest
v etapách...)
Rok

Dátum

Navýšená MRK

Miesto

MRK celkom

*Podpis Žiadateľa

Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov.
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Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102, BIC: TATRSKBX
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