Potvrdenie
Potvrdenie pre účely zmeny bilančnej skupiny odovzdávacieho miesta
Časť A1
Zaradenie do bilančnej skupiny – Uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlok
Vyradenie z bilančnej skupiny – Ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlok
Účinnosť zmeny, dátum

Časť B – Subjekt zúčtovania
Obchodné meno/Názov/Titul, meno a priezvisko

IČO/Dátum narodenia

Ulica

Číslo orientačné/súpisné

Obec/Časť obce

PSČ

Subjekt zúčtovania potvrdzuje, že pre odovzdávacie miesta zariadení na výrobu elektriny uvedené v tomto vyhlásení/jeho prílohe uzatvoril
s výrobcom elektriny zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku/zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s účinnosťou zmeny
uvedenej v časti A tohto vyhlásenia.

2

Subjekt zúčtovania potvrdzuje, že pre odovzdávacie miesta zariadení na výrobu elektriny uvedené v tomto vyhlásení/jeho prílohe bola s výrobcom
elektriny ukončená zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku/zmluva o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s účinnosťou zmeny
uvedenej v časti A tohto vyhlásenia.

3

Miesto

Podpis

Podpis

Dátum

Meno

Meno

Funkcia

Funkcia

Odtlačok pečiatky
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Potvrdenie
Časť C4 – Identifikácia zariadenia na výrobu elektriny
24ZZS

EIC odovzdávacieho miesta
Obchodné meno/názov/titul, meno a priezvisko (údaje o výrobcovi elektriny)
Adresa sídla/adresa bydliska

IČO/dátum narodenia

Zariadenie na výrobu elektriny
Názov

Celkový inštalovaný výkon [kW]

Umiestnenie zariadenia na výrobu elektriny5
Adresa
Pozemok (parcelné číslo)

Katastrálne územie

Vysvetlivky:
1
Subjekt zúčtovania krížikom označí, či požaduje zaradenie odberných miest do svojej bilančnej skupiny alebo vyradenie odberných miest zo svojej
bilančnej skupiny.
2
Subjekt zúčtovania krížikom označí v prípade, ak v časti A bola označená voľba „Zaradenie do bilančnej skupiny“.
3
Subjekt zúčtovania krížikom označí v prípade, ak v časti A bola označená voľba „Vyradenie z bilančnej skupiny“.
4
Vyplniť iba v prípade, ak sa toto potvrdenie týka len jedného zariadenia na výrobu elektriny. V prípade, ak sa toto potvrdenie týka viacerých zariadení
na výrobu elektriny, je tieto potrebné uviesť do prílohy tohto potvrdenia.
5
Vyplniť iba v prípade nového zariadenia na výrobu elektriny.
Príloha č. 1
Identifikácia zariadení na výrobu elektriny
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