Žiadosť výrobcu elektriny o zaevidovanie existujúceho zariadenia na výrobu
elektriny ako Lokálneho zdroja1
Adresa pre zasielanie tejto žiadosti:
Východoslovenská distribučná, a.s., Odbor Manažment energetických a merných dát, Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodné meno/Meno a priezvisko: ........................................................................................................................................................................
IČO /Dátum narodenia: ...................................................................... Sídlo/Adresa bydliska: ...........................................................................
Telefón/Mobil: ......................................................................................... E-mail: ............................................................................................................
EIC kód zdroja: ........................................................................................ EIC kód odberného miesta: ..................................................................
Lokalita umiestnenia zdroja: .........................................................................................................................................................................................
Inštal. výkon zdroja (kW): .................................................................. Typ zdroja OZE: .........................................................................................

Podmienky pre výrobcu elektriny pre zaevidovanie zariadenia na výrobu elektriny ako Lokálneho zdroja:
• Výrobca v čase žiadania o zaevidovanie zariadenia na výrobu elektriny ako Lokálneho zdroja (ďalej len „LZ“)
nesmie byť poberateľom žiadnej formy podpory v zmysle zákona o podpore;
• Výrobca nesmie byť v procese žiadania o pridelenie podpory v zmysle zákona o podpore;
• Výrobca nesmie mať pre zdroj uvedený v tejto žiadosti vydané platné Potvrdenie o pôvode (ďalej len „PoP“)
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v zmysle § 7 zákona o podpore;
• Výrobca nesmie mať pre zdroj uvedený v tejto žiadosti vydané platné Potvrdenie o pôvode elektriny
vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zmysle § 8 zákona o podpore a nikdy nemal vydané PoP;
• Výrobca nesmie byť pre zdroj uvedený v tejto žiadosti v procese žiadania o vydanie Pop v zmysle §7 a §8
zákona o podpore;
• Výrobca elektriny v lokálnom zdroji je zároveň odberateľom elektriny v odbernom mieste identickom s
odovzdávacím miestom lokálneho zdroja;
• Na existujúcom odbernom a odovzdávacom mieste nie je pripojený žiaden iný zdroj.
Povinné prílohy k žiadosti:
1. Dôkaz (doklad) o existencii zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o prenesení
zodpovednosti za odchýlku v smere dodávania elektriny do DS.

...............................................
Dátum a Podpis žiadateľa
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s., ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy žiadosť výrobcu elektriny zaregistruje a v lehote 14 dní
posúdi splnenie všetkých podmienok nevyhnutných pre zaevidovanie zariadenia na výrobu elektriny ako Lokálneho zdroja.

1

podľa § 2 ods. 3 písm. n) 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 (Zákon o podpore), lokálnym zdrojom je zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného
zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu
elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity takéhoto odberného
miesta.

