Žiadosť
Evidenčné číslo Žiadosti

Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
1. Dôvod Žiadosti
Pripojenie nového paralelného zdroja 1)
Žiadosť o nezáväznú územnotechnickú informáciu2)
Zmena typu alebo zvýšenie/zníženie maximálnej rezervovanej
Žiadosť o vydanie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu
kapacity pripojeného existujúceho zariadenia na výrobu elektriny
energetického zariadenia podľa § 12 zákona č. 251/2012 Z. z.2)
Zmena výrobcu elektriny
Žiadosť, prosím, vyplňte PALIČKOVÝM PÍSMOM a zašlite písomne na poštovú adresu: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
V prípade nedostatku miesta pokračujte v prílohe Žiadosti, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou Žiadosti. Viac informácií získate na našom webovom sídle
www.zsdis.sk alebo na e-mailovej adrese vyrobca@zsdis.sk.

Časť A – Údaje o Žiadateľovi
Obchodné meno / Názov/ Meno, priezvisko, titul3)

Právna forma

Registrácia4)
IČO/Dátum narodenia5)
2. Osoby oprávnené konať
Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom 6)

DIČ5)

Meno

Priezvisko

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Osoby, ktoré sú oprávnené k podpisu zmluvy 7)

3. Sídlo/Bydlisko8)
Ulica

Číslo súpisné/orientačné

Obec, časť obce

PSČ

Okres

Kraj

4. Korešpondenčná adresa
Ulica

Číslo súpisné/orientačné

Obec, časť obce

PSČ

Okres

Kraj
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Žiadosť
5. Bankové spojenie
Názov banky

IBAN

6. Zástupca Žiadateľa
Zástupca vo veciach zmluvných
Meno

Priezvisko

Titul

Telefón

Mobil

E-mail

Meno

Priezvisko

Titul

Telefón

Mobil

E-mail

Zástupca vo veciach technických

Časť B – Údaje o zariadení na výrobu elektriny
7. Umiestnenie zariadenia na výrobu elektriny
Ulica

Číslo súpisné/orientačné

Obec, časť obce

PSČ

Okres

Kraj

Katastrálne územie

Parcelné čísla pozemkov, na ktorých je/bude zariadenie na výrobu elektriny
umiestnené

Bude zariadenie na výrobu elektriny pripojené na existujúcom odbernom mieste?
nie
áno – uveďte EIC kód9)
Existujúca maximálna rezervovaná kapacita pre dodávku elektriny do distribučnej sústavy 10)
Celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny10)
Existujúci hlavný istič pred elektromerom-fakturačným meraním11)

[A]

Odber elektriny z distribučnej sústavy12):
Existujúca maximálna rezervovaná kapacita pre odber elektriny z distribučnej sústavy
Požadovaná maximálna rezervovaná kapacita pre odber elektriny z distribučnej sústavy
8. Typ zariadenia na výrobu elektriny
OZE (obnoviteľný zdroj energie)
9. Typ využívanej energie
vodná
bioplyn
biomasa
solárna (inštalácia na streche budovy alebo fasáde)
iný druh – uveďte

[kW]
[kW]

KVET (kombinovaná výroba elektriny a tepla)

geotermálna
KGJ-plyn
solárna (iná inštalácia)

[kW]
[kW]
1-fázový
3-fázový

KGJ-olej
veterná
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Žiadosť
10. Základné údaje o zariadení na výrobu elektriny12)
Zapojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
Uvažovaná napäťová úroveň
NN (400 V)
Popis zariadenia na výrobu elektriny

VN (22 kV)

VVN (110 kV)

Výrobca zariadenia

Typ

Počet rovnakých zariadení

Výkon jednotlivých blokov (kW)

Výrobca zariadenia
11. Popis zariadenia na výrobu elektriny
asynchrónny
fotočlánkový so striedačom

Typ

Počet rovnakých zariadení

Výkon jednotlivých blokov (kW)

synchrónny
s trojfázovým pripojením

so striedačom
s jednofázovým pripojením

12. Spôsob prevádzky zariadenia na výrobu elektriny
Ostrovná prevádzka
áno
nie
Dodávka celého množstva vyrobenej elektriny do distribučnej sústavy
áno
nie
Dodávka prebytku vyrobenej elektriny do distribučnej sústavy
áno
nie
Dodávka vyrobenej elektriny len v špičkách
áno
nie
Prevádzka pre pokrytie spotreby odberného miesta
áno
nie
Predpokladané množstvo elektriny dodanej do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok

Časť C – Údaje o Výrobcovi elektriny vyplňujte len v prípade, ak Výrobcom elektriny je iná osoba ako Žiadateľ uvedený v časti B.
Obchodné meno / Názov/ Meno, priezvisko, titul3)

Právna forma

Registrácia4)
IČO/Dátum narodenia5)
13. Osoby oprávnené konať
Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom 6)

DIČ5)

Meno

Priezvisko

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Meno
Priezvisko
7)
Osoby, ktoré sú oprávnené k podpisu zmluvy

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

14. Sídlo/Bydlisko8)
Ulica

Číslo súpisné/orientačné

Obec, časť obce

PSČ

Okres
3/7

Kraj
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[kWh]

Žiadosť
15. Korešpondenčná adresa
Ulica

Číslo súpisné/orientačné

Obec, časť obce

PSČ

Okres

Kraj

16. Bankové spojenie
Názov banky

IBAN

17. Zástupca Výrobcu elektriny
Zástupca vo veciach zmluvných
Meno

Priezvisko

Titul

Telefón

Mobil

E-mail

Meno

Priezvisko

Titul

Telefón

Mobil

E-mail

Zástupca vo veciach technických

Časť D – Spoločné ustanovenia
18. Vyhlásenie Žiadateľa
– Žiadateľ potvrdzuje správnosť a pravdivosť údajov uvedených v Žiadosti.
– Žiadateľ poskytuje súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov, pričom spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., sa zaväzuje spracovávať tieto osobné
údaje v rozsahu uvedenom v Žiadosti, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu subjektu za účelom uzatvárania a plnenia podmienok zmluvy o pripojení
alebo zmluvy o prístupe a to na dobu trvania tejto Zmluvy, prípadne do doby vysporiadania všetkých nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Žiadateľ ďalej
uvedie, že bol oboznámený s možnými následkami neposkytnutia zmluvných osobných údajov.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., sa zaväzuje neposkytovať tieto údaje žiadnej tretej osobe s výnimkou povinností uložených zákonom.
19. Ochrana osobných údajov Žiadateľa ako aj Vlastníka nehnuteľnosti
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „PDS“), spracúva a využíva osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto Žiadosti (ďalej len „Žiadosť“)
a v Zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Zmluva“), na účel
uzatvorenia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, čo v sebe zahŕňa aj fakturáciu ceny za pripojenie, prípadne iných poplatkov na základe Zmluvy
a evidenciu pohľadávok zo Zmluvy, spoluprácu a poskytovanie súčinnosti orgánom verejnej moci a iným osobám v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov. Podstatnou náležitosťou uvedeného účelu je jednoznačná identifikácia Žiadateľa pre potreby plnenia si a vymoženia povinností Žiadateľa
zo Zmluvy, riadneho a úplného vysporiadania všetkých záväzkov a nárokov zo Zmluvy.
Žiadateľ je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
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Žiadosť
údajov“) povinný poskytnúť PDS údaje označené v Žiadosti a v Zmluve ako povinné a to údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania vymedzeného
v predchádzajúcom odseku, inak má PDS právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy. Poskytnutie ostatných údajov je výlučne dobrovoľné.
Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj sprostredkovateľ PDS v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve.
V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov PDS oznamuje Žiadateľovi, že sprostredkovateľom PDS pri spracúvaní osobných údajov Žiadateľa sú
spoločnosti: Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551; E.ON Business Services Slovakia, spol. s r.o., so sídlom
Čulenova 5, 811 09 Bratislava, IČO: 31 404 600; E.ON Business Services GmbH, so sídlom Humboldtstrasse 33, 301 69 Hannover, Nemecká spolková republika;
Crystal Call, a.s., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 805.
Ak PDS poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov, zabezpečí oznámenie tejto skutočnosti Žiadateľovi v lehote
ustanovenej Zákonom o ochrane osobných údajov, pokiaľ mu túto povinnosť ukladá Zákon o ochrane osobných údajov. PDS je oprávnený splniť si túto svoju
informačnú povinnosť aj zverejnením zoznamu sprostredkovateľov na svojom webovom sídle www.zsdis.sk.
Žiadateľ ako dotknutá osoba má podľa ustanovenia § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od PDS vyžadovať:
(i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, (ii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov
v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa §
28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je Žiadateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, (iii) vo všeobecne
zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, (iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (v) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania, (vi) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce
osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (vii) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, (viii)
blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak PDS spracúva osobné údaje na základe súhlasu Žiadateľa
(ako dotknutej osoby).
Podľa § 28 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov má Žiadateľ na základe písomnej žiadosti právo u PDS namietať voči (i) spracúvaniu jeho osobných
údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, (ii) využívaniu osobných
údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo (iii) poskytovaniu
osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.
Podľa § 28 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov Žiadateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u PDS kedykoľvek
namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených
dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade
takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Žiadateľa je oprávnená, PDS je povinný
osobné údaje, ktorých spracúvanie Žiadateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov Žiadateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má ďalej právo u PDS
kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu PDS, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne
na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Žiadateľ má právo žiadať PDS o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou
odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom PDS je povinný žiadosti Žiadateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia
bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia PDS informuje Žiadateľa v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov.
Žiadateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Žiadateľa,
alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov PDS vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Žiadateľa, alebo ak
PDS na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Žiadateľa.
Podľa § 28 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov, ak Žiadateľ uplatní svoje právo (i) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo,
Žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; Žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Žiadateľ doručí písomne najneskôr
do troch dní odo dňa jej odoslania, (ii) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil
zápisnicu, jeho podpis a podpis Žiadateľa; kópiu zápisnice je PDS povinný odovzdať Žiadateľovi, (iii) u sprostredkovateľa podľa bodu (i) alebo (ii) vyššie, je ten
povinný túto Žiadosť alebo zápisnicu odovzdať PDS bez zbytočného odkladu.
Podľa § 28 ods. 7 Zákona o ochrane osobných údajov Žiadateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh
na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Podľa § 28 ods. 8 Zákona o ochrane osobných údajov, ak Žiadateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný
zástupca.
Podľa § 28 ods. 9 Zákona o ochrane osobných údajov, ak Žiadateľ nežije, jeho práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
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Žiadosť
20. Podpis Žiadateľa
V

dňa

Podpis Žiadateľa / odtlačok pečiatky

Časť E – Vlastník nehnuteľnosti
Obchodné meno / Názov/ Meno, priezvisko, titul

IČO/Dátum narodenia

21. Sídlo/Bydlisko
Ulica

Číslo súpisné/orientačné

Obec, časť obce

PSČ

Okres

Kraj

Vlastník vyššie uvedenej nehnuteľnosti:
–Súhlasí s prevádzkou zariadenia na výrobu elektriny na tejto nehnuteľnosti.
–Súhlasí s výstavbou (rozšírením alebo zmenou) zariadenia na výrobu elektriny a elektroenergetických zariadení potrebných na pripojenie zariadenia
na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., na tejto nehnuteľnosti.
–Súhlasí s uzatvorením Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a Zmluvy
o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy medzi Žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.
22. Podpis Vlastníka nehnuteľnosti
V

dňa

Podpis Vlastníka nehnuteľnosti/pečiatka

Prílohy k Žiadosti
Pri podaní Žiadosti Žiadateľ musí doložiť:
– Dotazník pre výrobne.
– Fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (generátor, transformátor, striedač, kompenzačné zariadenie a pod.).
– Prehľadný situačný plán, ortofotomapa, katastrálna mapa s vyznačením polohy objektu v mierke. V pláne musia byť zakreslené tiež všetky susediace
objekty.
– Výpis z listu vlastníctva evidovanom v príslušnom katastri nehnuteľností na pozemok, na ktorom je požadovaná výstavba zariadenia na výrobu elektriny.
– Jednopólovú schému zapojenia vyvedenia výkonu od zariadenia na výrobu elektriny smerom k deliacemu miestu medzi Žiadateľom a spoločnosťou
Západoslovenská distribučná, a.s., s uvedením typov a dĺžok uvažovaných vedení.
– Úradne overený výpis z obchodného registra alebo úradne overenú kópiu listiny o zriadení právnickej osoby, nie staršiu než tri mesiace. (Fyzické osoby
ktoré nemajú obchodnú firmu výpis neprikladajú).
– Ak je súčasne požadované pripojenie nového odberného miesta (odber elektriny), je potrebné s touto Žiadosťou podať zároveň aj Žiadosť o pripojene
odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave.
– V prípade nutnosti, požiadavku na zásobovanie elektrinou počas výstavby (napojenie zariadenia staveniska).
– Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia (ak zariadenie na výrobu elektriny možno podľa §12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov stavať iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia).
– Štúdiu výroby elektriny – chodu zariadenia na výrobu elektriny (v štúdii musí byť analyzovaná predovšetkým navrhovaná skladba výroby elektriny, vplyv
vnútroareálovej spotreby elektriny, návrh dodávky elektriny do distribučnej sústavy, počty hodín výroby elektriny, rozbor bilancií a pod.).

6/7
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1, www.zsdis.sk, odberatel@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop

Žiadosť
Vysvetlivky
1. Paralelný zdroj je zariadenie na výrobu elektriny prevádzkované paralelne s distribučnou sústavou, slúži na dodávku elektriny do distribučnej sústavy alebo
na pokrytie vlastnej spotreby miesta pripojenia.
2. V prípade voľby tohto dôvodu Žiadosti bude Žiadateľovi odoslaná nezáväzná územnotechnická informácia, resp. stanovisko pre vydanie osvedčenia
na výstavbu energetického zariadenia. V prípade voľby tohto dôvodu Žiadosti Žiadosť nie je posudzovaná z hľadiska dodržiavania štandardov kvality.
3. Žiadateľ / Výrobca elektriny, ktorý je podnikateľom, uvedie svoje obchodné meno. Žiadateľ/Výrobca elektriny, ktorý je právnickou osobou a nie je
podnikateľom uvedie svoj názov. Žiadateľ / Výrobca elektriny, ktorý je fyzickou osobou a nie je podnikateľom, uvedie svoje meno, priezvisko a titul.
4. Žiadateľ / Výrobca elektriny uvedie identifikačné údaje o jeho registrácii v príslušnom registri (napr. obchodnom registri, živnostenskom registri, a pod.). Ak
Žiadateľ / Výrobca elektriny nie je registrovaný v žiadnom registri, uvedené pole nevypĺňa.
5. Žiadateľ / Výrobca elektriny uvedie svoje identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, pokiaľ mu bolo pridelené.
6. Žiadateľ / Výrobca elektriny, ktorý je právnickou osobou, uvedie všetkých členov svojho štatutárneho orgánu.
7. Ak je Žiadateľ/ Výrobca elektriny zastúpený inou osobou, je k Žiadosti povinný priložiť splnomocnenie alebo poverenie takejto osoby na jeho zastupovanie.
8. Žiadateľ / Výrobca elektriny, ktorý je právnickou osobou alebo podnikateľom, uvedie adresu svojho sídla. Žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou
nepodnikateľom, uvedie adresu svojho bydliska.
9. V prípade požiadavky na pripojenie nového zariadenia na výrobu elektriny, uveďte EIC kód odberného miesta (údaj je možné zistiť napr. z faktúry za odber
elektrickej energie).V prípade požiadavky na zmenu maximálnej rezervovanej kapacity už pripojeného zariadenia na výrobu elektriny, uveďte EIC kód
odovzdávacieho miesta (údaje je možné zistiť napr. zo Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy).
10. Existujúca maximálna rezervovaná kapacita pre dodávku elektriny do distribučnej sústavy je zmluvne dohodnutá existujúca hodnota maximálneho
rezervovaného výkonu zaradenia na výrobu elektriny v distribučnej sústave v kW.
		 Celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny v mieste pripojenia do distribučnej sústavy je požadovaná maximálna rezervovaná kapacita
v distribučnej sústave v kW. Celkovým inštalovaným výkonom je celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia Výrobcu elektriny, ktorým je štítkový
údaj zariadenia uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pri zariadení Výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým
inštalovaným výkonom zariadenia Výrobcu elektriny súčet jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia. Uvedenú hodnotu je Žiadateľ povinný
vyplniť s presnosťou na tri desatinné miesta. Uvedená hodnota zároveň slúži na posúdenie potreby získania osvedčenia na výstavbu energetického
zariadenia podľa §12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a zmene a doplnení niektorých zákonov.
11. Žiadateľ uvádza hodnotu hlavného ističa pred elektromerom - fakturačným meraním iba v prípade Žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny
do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia. Žiadateľ uvádza hodnotu hlavného ističa v ampéroch a počet fáz. Hodnota hlavného ističa
musí byť zvolená z predpísanej ističovej rady.
12. Ak má Žiadateľ záujem o zriadenie nového odberu elektriny z distribučnej sústavy, resp. o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity na existujúcom
odbernom mieste, je povinný zároveň podať Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave.
13. Žiadateľ uvedie údaje o zariadení na výrobu elektriny poskytnuté jeho výrobcom. Údaj: Uvažovaná napäťová úroveň má iba informatívny charakter.
Konkrétne technické podmienky pripojenia zariadenia na výrobu elektriny ako aj napäťovú úroveň určí spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.
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