
 

Oznámenie o prevádzke 
 

1. Výrobca elektriny 

 

       z malého zdroja v zmysle §4a zákona č. 309/2009 Z.z 

       z lokálneho zdroja v zmysle §4b zákona č. 309/2009 Z.z 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Obchodné meno / Názov / Meno, priezvisko, titul 

                                        

2. Sídlo / Bydlisko 

________________________________________________________    _________________   _______________________ 
Ulica                             Číslo orientačné               súpisné  

________________________________________________________   __________________________________________ 
Mesto                             PSČ 

________________________________________________________   __________________________________________ 
e-mail                            Telefón 
 

3. Opis zariadenia na výrobu elektriny 

 
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny  

do distribučnej sústavy spoločnosti ESCO Distribučné sústavy, číslo:    _ _ / _ _ _ _ _ / _ _ _ -ZoPz 

_________________________________       ______________________________       _____________________________ 
Inštalovaný výkon zdroja (v kW)                              Dátum uvedenia zdroja do prevádzky                EIC kód  

_________________________________       ______________________________       _____________________________ 
Ulica                                                                   Súpisné číslo                                                 Lokalita  

_________________________________       ______________________________       _____________________________ 
Parcelné číslo (stav „C“)                                        Mesto                                                           PSČ  

 
Typ zdroja 

___________________________________________________________________________________________________ 
Fotovoltaické zariadenie, veterná turbína, mikro kogenerácia a pod.       

 

Inštalované zariadenia 

Panel / pohonná jednotka  

__________________________________   ______________   _________________   _____________________________ 
Výrobca zariadenia                            Typ                          Počet rovnakých zar.         Výkon jednotlivých blokov (kW, kWp) 

__________________________________   ______________   _________________   _____________________________ 
Výrobca zariadenia                            Typ                          Počet rovnakých zar.         Výkon jednotlivých blokov (kW, kWp) 

 
Striedač/generátor 

__________________________________   ______________   _________________   _____________________________ 
Výrobca zariadenia                            Typ                          Počet rovnakých zar.         Výkon jednotlivých blokov (kW, kVA) 

__________________________________   ______________   _________________   _____________________________ 
Výrobca zariadenia                            Typ                          Počet rovnakých zar.         Výkon jednotlivých blokov (kW, kVA) 

 
V prípade malého zdroja vyberte jednu z možností 

        Malý zdroj je pripojený do miestnej distribučnej sústavy spoločnosti ESCO Distribučné sústavy, a.s. a výrobca elektriny obdržal 

        od spoločnosti ESCO Distribučné sústavy, a.s. „Oznámenie o pripojení malého zdroja do distribučnej sústavy“    

       Malý zdroj nie je pripojený do miestnej distribučnej sústavy spoločnosti ESCO Distribučné sústavy, a.s., je trvalo 

        elektricky ( synchrónne, galvanicky) a mechanicky oddelený od napätia distribučnej sústavy spoločnosti ESCO 

        Distribučné sústavy, a.s. bez možnosti pripojiť sa k nej.     

 
Výrobca elektriny vlastnoručným podpisom potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v tomto Oznámení 

 
_________________________       ______________________________       ____________________________________ 

Dátum                                           Miesto                                                    Podpis výrobcu  
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCO Distribučné sústavy a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava, IČO: 47474238, DIČ: 2023887228, zápis v OR OS TT, 
oddiel Sa, v. č. 10732/T, Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK31 0900 0000 0050 4826 0461,         
Kontakt: www.escods.sk , escods@escods.sk , +421 911 100 459 

http://www.escods.sk/
mailto:escods@escods.sk

