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Identifikácia nehnuteľnosti
Adresa 
Novostavba prípadne budova vo výstavbe:  áno  nie
Typ strechy:  rovná  šikmá  škridla  plech  trapéz  iné (uveďte): 
Má strecha atiku?  áno  nie
Je strecha pochôdzna?  áno  nie
Príloha č. 1: Fotky strechy z viacerých uhlov, zamerať sa aj na okolie budovy kvôli prípadnému tieneniu
Príloha č. 2: Ak máte k dispozícii, poskytnite prosím pôdorys, priečny rez, pohľad a ideálne aj statický výpočet strechy
Ste vlastníkom budovy:   vlastník  nájomca*

Identifikácia odberného miesta**

Prosím, uveďte EIC kód vášho odberného miesta (nájdete na faktúre elektriny, prípadne na zmluve o dodávke):  2 4 Z

Je ZSE Energia vaším aktuálnym dodávateľom elektriny?  áno
   nie: 

1. Pre vyhotovenie ponuky na mieru je potrebné poskytnúť typový diagram odberu, hodnotu činného výkonu v kW za 
merací interval (zvyčajne 15 minút) za celý kalendárny rok (365 dní nepretržite). O váš aktuálny diagram odberu môžete 
požiadať svojho dodávateľa, prípadne vášho prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

2. Prosím, poskytnite cenu za dodávku silovej elektriny bez DPH  , ktorú máte dohodnutú so svojím 
dodávateľom. Bez tohto údaju nebude možné vypočítať návratnosť investície.

 
Pokiaľ vám elektrinu dodáva ZSE Energia, a.s., diagram odberu, MRK, ako aj aktuálnu cenu elektriny už máme k dispozícii, nie je potrebné tieto informácie zasielať z vašej strany.

Identifikácia trafostanice:
Ste vlastníkom trafostanice?   áno  nie
Je fakturačný elektromer umiestnený v trafostanici?   áno  nie
Výška vašej maximálnej rezervovanej kapacity, ďalej len MRK (hodnota ističa v nízkom napätí, MRK vo vysokom napätí) 

Ste pripojený do miestnej distribučnej sústavy***?   áno  nie 

* Pokiaľ si nehnuteľnosť dlhodobo prenajímate, pri prípadnej inštalácii bude potrebné zabezpečiť súhlas vlastníka.
**  Lokálny zdroj energie (fotovoltika pre právnické osoby) musí vyrábať elektrinu na pokrytie vlastnej spotreby odberného miesta, ktoré musí byť identické s odovzdávacím miestom.
*** Miestna distribučná sústava (MDS) je distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných miest. Prevádzkovateľ MDS je subjekt podnikajúci v energetike, ktorý 

vykonáva činnosť MDS na základe povolenia na podnikanie v energetike.
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Dodávateľ

Názov firmy/organizácie

Kontaktná osoba – meno priezvisko (technik, správca budovy, energetik, konateľ, majiteľ) 

Telefón E-mail

IČO

Kontaktné údaje

Identifikácia záujemcu
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