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Oznámenie podľa § 4 ods. 2 písm. c)  zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej 
výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Zákon o podpore“) na kalendárny rok 2016 

1. Výrobca elektriny

Obchodné meno/Názov/Titul, meno a priezvisko

Sídlo/Bydlisko (ulica, orientačné číslo/súpisné číslo, obec/časť obce, PSČ)  

Názov, Typ, Technológia  

EIC kód odberného miesta

EIC kód odberného miesta miestnej distribučnej sústavy  

EIC kód odovzdávacieho miesta   

EIC kód odovzdávacieho miesta miestnej distribučnej sústavy 

Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, ulica, orientačné číslo/súpisné číslo, obec/časť obce, PSČ) 

2. Zariadenie výrobcu elektriny

2.1 vyplniť v prípade pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

2.2 vyplniť v prípade pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do miestnej distribučnej sústavy

2.3 označiť X  v prípade zariadenia výrobcu elektriny nachádzajúceho sa na časti vymedzeného územia spoločnosti  Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré 
nie je pripojené do sústavy a je prevádzkované v ostrovnej prevádzke

3. Oznámenie

IČO/Dátum narodenia                      

Obchodné meno, Sídlo, IČO prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy

Miesto PodpisDátum

Zdroj energie

Číslo platného cenového rozhodnutia (ak bolo vydané)

Celkový inštalovaný výkon [kW] Čas uvedenia do prevádzky 

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., číslo účtu: 2626106826/1100, 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  vyroba.doplatok@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk
 Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h  Poruchová linka 0800 111 567 nonstop 

Predpokladané množstvo elektriny, na ktoré si výrobca elektriny uplatní podporu doplatkom v kalendárnom roku 2016 [MWh]
Predpokladané množstvo dodanej elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
v kalendárnom roku 2016  [MWh]

Uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) Zákona o podpore v kalendárnom roku 2016 Áno Nie
Uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore v kalendárnom roku 2016 Áno Nie

Upozornenie:  Toto oznámenie je potrebné doručiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. písomne na adresu spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s.: Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 alebo elektronicky na e-mailovú 
adresu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.: vyroba.doplatok@zsdis.sk alebo vyrobca@zsdis.sk, a to najneskôr  v lehote uvedenej 
v § 4 ods. 2 písm. c) Zákona o podpore.
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