
Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu 
do  miestnej distribučnej sústavy Slovenské cukrovary s.r.o. a vydanie 

stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja  
     

PREDMET ŽIADOSTI 

 Pripojenie nového paralelného zdroja  
Zmena typu alebo zvýšenie/zníženie maximálnej rezervovanej kapacity pripojeného existujúceho 
zariadenia na výrobu elektriny 
Zmena výrobcu elektriny   

Žiadosť o nezáväznú územnotechnickú informáciu- technické informácie plánovaného zámeru 
Žiadosť o vydanie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa 
§ 12 zákona č. 251/2012 Z. z.2) odsek 5 písmeno a   
ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI  
Priezvisko a meno/obchodné meno 
 

Dátum narodenia/IČO: 

IČ DPH: DIČ:  
Bydlisko/sídlo organizácie: Obec: 
  

PSČ:  

Ulica a číslo domu: E-mail: Tel. číslo: 

Korešpondenčná adresa: (ak je iná ako adresa žiadateľa) 
 

UMIESTNENIE ZARIADENIA  NA VÝROBU ELEKTRINY 

Ulica a číslo domu: 
 

 
 

Obec: 
 

PSČ: Parcelné číslo: 

Katastrálne územie: 
 

Žiadateľ predkladá k žiadosti tieto prílohy: 

-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.  

– Jednopólovú schému zapojenia vyvedenia výkonu od zariadení na výrobu elektriny smerom 
k deliacemu miestu medzi Žiadateľom a spoločnosťou Slovenské cukrovary s.r.o.., s uvedením typov 
zariadení a dĺžok uvažovaných vedení. 

 – 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. 



– Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia (ak zariadenie na výrobu elektriny možno podľa 
§12 zákona č. 251/2012 Z. z.  v bode 2 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov stavať 
iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia). 

 -Spolu s osvedčením na výstavbu energetického zariadenia je nevyhnutné predložiť aj štúdiu 
realizovateľnosti v rozsahu definovanom v stanovisku spoločnosti Slovenské cukrovary s.r.o. 
k osvedčeniu o výstavby energetického zariadenia  

-diagram výroby a odberu a ročný a tiež po štvrťhodinách 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Súčastný inštalovaný výkon zdroja.........  kW 
Celkový/požadovaný , nový / inštalovaný výkon 
zdroja.........  kW 
Existujúci hlavný istič pred elektromerom – pred 
fakturačným meraním ......................................A   
 
Bude zdroj pripojený na existujúcom odbernom 

mieste?   ÁNO         NIE 
TYP využitej energie   ......... 

Spôsob prevádzky:     on grid         off grid 

Napäťová úroveň         VN             NN 
Popis zariadenia na výrobu elektriny 

 asynchrónny          synchrónny 

 3f pripojenie          1 f pripojenie 

 so striedačom        fotočlánkový so striedačom 
Predpokladané množstvo elektriny dodanej do MDS 
spoločnosti Slovenské cukrovary s.r.o. za rok 
....................  

Popis zariadenia na výrobu elektriny: 
Panel/pohonná jednotka         Typ        Počet rovnakých zariadení    Výkon jednotlivých blokov (kW, kWp) 

 
 
 
   Striedač/generátor                    Typ        Počet rovnakých zariadení    Výkon jednotlivých blokov (kW, kWp) 
 
 
 
   

 
Doplňujúce informácie   

 

 

 

 
Vyhlásenie Žiadateľa  
Žiadateľ potvrdzuje správnosť a pravdivosť údajov uvedených v Žiadosti. – Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým 
spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie na výrobu elektriny (ďalej len „zariadenie“) zriadené, resp. má súhlas 
výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené, so zriadením/prevádzkou/ 
pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe. 
Žiadateľ  tiež berie na vedomie, že PMDS spracúva osobné údaje žiadateľa a v prípade, že žiadateľom je právnická osoba aj zákonného/zmluvného 
zástupcu žiadateľa za účelom poskytnutia vyššie uvedene služby  súvisiacej s uzatvorením a  plnením zmluvy o pripojení. Poskytnutie 
požadovaných osobných údajov je zákonnou a/alebo zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia môže PMDS odmietnuť poskytnúť 
žiadateľovi túto službu. 

 
 

 
V                                                 Dátum:                                                                Podpis žiadateľa 


