Proces pripájania zariadení na výrobu elektriny
Žiadosť
Zmluvná strana

Typ zdroja/ Procesný
krok

Stanovenie TPP a zaslanie zmlúv zo strany VSD

Užívateľ

PDS

PDS

PDS

PDS

PDS

Žiadosť o
pripojenie

Vyjadrenie PDS

platnosť
vyjadrenia
PDS

Zmluva o
pripojení
(zaslanie)

Zmluva o
prístupe
(zaslanie)

Výmena
elektromera

Zdroj elektriny
nad 10 kW

Malý zdroj
elektriny
§4a
(domácnosť
do 10 kW)

T+30

Spoločný formulár pre všetky zdroje

Lokálny zdroj
§4b
(do 500 kW)

Meranie

Malý zdroj
elektriny
(podnikateľ
do 10 kW)

T+15

T+10

T+10

po zaplatení
PP na dobu
neurčitú

celá výroba do DS: do
zaslanie zmluvy o
5 dní po úspešnej TO
zaslanie zmluvy o prístupe spolu so
prebytok do DS: do 5
pripojení do 30 dní
zmluvou o
pracovných dní od
od odoslania
pripojení do 30
odoslania zmlúv na
vyjadrenia PDS
dní od odoslania
podpis výrobcovi
vyjadrenia PDS

Podpis zmlúv a zaplatenie poplatku užívateľom
Užívateľ

Užívateľ

Podpis zmluvy Podpis zmluvy
o pripojení
o prístupe

6 mesiacov

6 mesiacov

zaslanie zmluvy o
podpis zo strany podpis zo strany
zaslanie zmluvy o prístupe spolu so do 5 pracovných dní
žiadateľa do
žiadateľa do
pripojení do 30 dní
zmluvou o
od odoslania zmlúv na
doby platnosti
doby platnosti
od odoslania
pripojení do 30
podpis žiadateľovi
vyjadrenia t.j. 6 vyjadrenia t.j. 6
vyjadrenia PDS
dní od odoslania
mesiacov
mesiacov
vyjadrenia PDS

po zaplatení
PP na dobu
neurčitú

celá výroba do DS: do
zaslanie zmluvy o
5 dní po úspešnej TO
zaslanie zmluvy o prístupe spolu so
prebytok do DS: do 5
pripojení do 30 dní
zmluvou o
pracovných dní od
od odoslania
pripojení do 30
odoslania zmlúv na
vyjadrenia PDS
dní od odoslania
podpis výrobocvi
vyjadrenia PDS

podpis zo strany
žiadateľa do 45
dní od odoslania
zmlúv zo strany
VSD v zmysle PrP

podpis zo strany
žiadateľa do 45
dní od odoslania
zmlúv zo strany
VSD v zmysle PrP

Overenie definovaných TPP

PDS

Užívateľ

Užívateľ

Užívateľ

Užívateľ

Užívateľ

PDS

PDS

Vystavenie
zálohovej
faktúry

Zaplatenie
pripojovacieho
poplatku

Predloženie projektovej
dokumentácie

Doručenie
právoplatného
rozhodnutia k ÚR, SP

Realizácia zdroja

Oznámenie o prevádzke

TO/FS

Zmluva o
prístupe
(podpis zo
strany VSD)

vykonanie TO a FS
po zrealizovaní
zdroja

podpis zmluvy o
prístupe zo
strany VSD po
úspešnej FS

po podpise
zmluvy o
podpis zo strany podpis zo strany
pripojení zo
žiadateľa do 45 žiadateľa do 45
strany VSD,
dní od odoslania dní od odoslania
vystavenie
zmlúv zo strany zmlúv zo strany
faktúry zo
VSD v zmysle PrP VSD v zmysle PrP
splatnosťou 14
dní

zaslanie zmluvy o
podpis zo strany podpis zo strany
zaslanie zmluvy o prístupe spolu so do 5 pracovných dní
žiadateľa do
žiadateľa do
pripojení do 30 dní
zmluvou o
od odoslania zmlúv na
doby platnosti
doby platnosti
od odoslania
pripojení do 30
podpis žiadateľovi
vyjadrenia t.j. 6 vyjadrenia t.j. 6
vyjadrenia PDS
dní od odoslania
mesiacov
mesiacov
vyjadrenia PDS

Inžiniering a výstavba zdroja

splatnosť 14 dní
od vystavenia
faktúry

MPP: žiadateľ
ÚR: do 6mes od
ÚR: (do 4mes od uhradenia PP)
predloží po
žiadosť o žiadosť o
uhradenia zál. faktúry
SP: (do 8mes od uhradenia PP)
realizácii zdroja vykonanie vykonanie
SP: do 10mes od
DRS: (do 12mes od uhradenia PP)
avšak pred
TO
FS
uhradenia zál. Faktúry
vykonaním TO

PD:
doručenie Oznámenia o
vykonanie TO a FS
predloženie PD lokálneho zdroja
prevádzke LZ v lehote 12
po vybudovaní
podpis zmluvy o
na schválenie v takom termíne,
ÚR, SP:
MPP: žiadateľ
mesiacov odo dňa účinnosti
zdroja
prístupe zo
aby získanie kladného vyjadrenia
predloženie
predloží po
žiadosť o žiadosť o
zmluvy o pripojení do
(platí pre LZ nad
strany VSD po
PDS k PD bolo v lehote 12
právoplatného ÚR, SP realizácii zdroja vykonanie vykonanie distribučnej sústavy (platí pre LZ
10kW),
doručení
mesiacov odo dňa účinnosti
do doby platnosti
avšak pred
TO
FS
do 10 kW) alebo počas platnosti
overenie
akceptovaného
zmluvy o pripojení do distribučnej
zmluvy o pripojení
vykonaním TO
kladného vyjadrenia PDS k PD
blokád/ovládania
oznámenia o
sústavy
(platí pre LZ nad 10 kW).
HRM z dispečingu
prevádzke
(platí pre LZ nad 100
Výlučne elektronicky:
kW vrátane)
Platí len pre LZ nad 10kW
mer_hodnoty@vsds.sk

doručenie Oznámenia o
prevádzke do doby platnosti
vyjadrenia. Výlučne
elektronicky:
mer_hodnoty@vsds.sk

po podpise
zmluvy o
pripojení zo
strany VSD,
vystavenie
faktúry zo
splatnosťou 14
dní

Skratky a vysvetlivky:

Skratky a vysvetlivky:

VSD - Východoslovenská distribučná, a.s.
TPP - technické podmienky pripojenia
PP - pripojovací poplatok za pripojenie
TO/FS - Technická obhliadka / Funkčná skúška zdroja
PrP - Prevádzkový poriadok VSD, a.s.
HRM - hlavné rozpojovacie miesto

ÚR - projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
SP - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
DRS - projektová dokumentácia realizácie stavby
MPP - miestny prevádzkový predpis
PD - projektová dokumentácia
LZ - lokálny zdroj
T+30, T+15, T+10 - čas v pracovných dňoch od zaevidovania úplnej žiadosti o pripojenie
§4a, §4b - zákona 309/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov

splatnosť 14 dní
od vystavenia
faktúry

MPP: žiadateľ
ÚR: do 6mes od
ÚR: (do 4mes od uhradenia PP)
predloží po
žiadosť o žiadosť o
uhradenia zál. faktúry
SP: (do 8mes od uhradenia PP)
realizácii zdroja vykonanie vykonanie
SP: do 10mes od
DRS: (do 12mes od uhradenia PP)
avšak pred
TO
FS
uhradenia zál. Faktúry
vykonaním TO

podpis zmluvy o
pri podozrení na
prístupe zo
nesplnené technické
strany VSD po
podmenky z
doručení
vyjadrenia, PDS
akceptovaného
bude požadovať
oznámenia o
vykonanie TO a FS
prevádzke

vykonanie TO a FS
po zrealizovaní
zdroja

podpis zmluvy o
prístupe zo
strany VSD po
úspešnej FS

