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Formulár pre technickú špecifikáciu pre zasielanie dát výrobcu prevádzkovateľovi DS
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, IČ DPH: SK 2022189048
Výrobca elektriny
Sídlo/adresa výrobcu
IČO
Adresa umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny/zariadenia výrobcu elektriny*
Celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny/zariadenia výrobcu elektriny* v kW
Druh technológie výroby elektriny**
Primárny zdroj energie na výrobu elektriny**
Meno a priezvisko oprávnenej osoby výrobcu
Telefónne číslo
Mailová adresa
EIC kód odovzdávacieho miesta, ktorým je zariadenie na výrobu elektriny priamo pripojené do distribučnej sústavy
Západoslovenská distribučná, a.s.
Názov miestnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny/zariadenie výrobcu elektriny
pripojené*
EIC kód miestnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny/zariadenie výrobcu elektriny*
pripojené
Údaje sú poskytované za obdobie mesiac/rok
Registračné číslo pre doplatok pridelené prevádzkovateľom DS výrobcovi
množstvo vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny/zariadenia výrobcu
A. Skutočné
elektriny* - QV
spotreba elektriny pri výrobe elektriny v zariadení na výrobu elektriny/technologická vlastná spotreba
B. Vlastná
elektriny v zariadení výrobcu* - QT
elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora doplatkom podľa § 3 ods.1 písm.c) v spojitosti s § 4 ods. 1
C. Množstvo
písm. c) Zákona č.309/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov (C=<(A-B)) - QDOP
vyrobenej elektriny na straty prevádzkovateľovi distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná,
D. Dodávka
a.s. - QSTR
vyrobenej elektriny a dodanej výhradne Dodávateľovi elektriny, ak je výrobca pripojený priamo do DS
E. Dodávka
Západoslovenská distribučná, a.s. - QE
F. Dodávka regulačnej elektriny - QRE
vyrobenej elektriny do miestnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny/
G. Dodávka
zariadenie výrobcu elektriny* pripojené, okrem dodávky regulačnej elektriny - QMDS
H. Dodávka vyrobenej elektriny priamym vedením - QPV
vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny (podľa § 2 písm. a) bodu 21. vyhlášky č. 24/2013 Z. z.) I. Ostatná
QOVSE

VZO

R

Údaje sa vpisujú do bielych polí
Prvá fotovoltaická
Hlavná č. 1, Bratislava
IČO ak máte pridelené
Pekná 5, Nitra
1 200
FVE
slnečná energia
Ján Ján
123456789
ftve@ftve.sk
24ZZS1234567890B

1 2015
ZSD/2015/1234
1 000 kWh
10 kWh
990 kWh
190 kWh
0 kWh
0 kWh
0 kWh
kWh
800 kWh

J. Kontrolné číslo ( J =A-B-D-E-F-G-H-I) - ak nie je rovné nule, je potrebné vysvetlenie v Poznámke
0 kWh
Výrobca elektriny je povinný bezodkladne písomne informovať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o výmene určeného meradla a o hodnotách odpočtu
meradla pred výmenou a po výmene.
Termín zaslania e-mailom prevádzkovateľovi distribučnej sústavy je 5. pracovný deň v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac.
Poznámka:
Podpis oprávnenej osoby:
Dátum vystavenia tohto dokladu:
2. 2. 2015
* pojem “zariadenie výrobcu elektriny” a “technologická vlastná spotreba elektriny” platí pre výrobcu elektriny, ktorý si uplatňuje podporu podľa § 3 písm. b)
až d) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
** podľa príslušnej platnej sekundárnej legislatívy vydanej ÚRSO (vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike)
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