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Vážený obchodný partner
Obec Nedožery - Brezany
Družstevná 367
97212  Nedožery -Brezany

Zo dňa                             Naša značka                   Vybavuj e                                   Žilina
04.04.2018                       4300088144                     Trgiňová/ 0850166007         27.04.2018

Stredoslovenská distribučná, a.s. ( ďalej len "SSD")  súhlasĺ so žiadost'ou
o  zníženie  maximálnej  rezervovanej  kapacity  (hodnoty hlavného  ističa)  na vyššie uvedenom
odbemom mieste s nasledovnými pripomienkami :

1. Miesto pripojenia odberného miesta k distribučnej sústave  sa nemení.
•     Meracie miesto pre spotrebu elektriny musĺ byť upravené v zmysle STN a v súlade s

podmienkami prevádzkovatel'a distribučnej  sústavy tak, aby bolo schopné bezpečnej a
spol'ahlivej prevádzky.

•     Žiadateľ/Odberateľ  je   povimý  dodržať     "recÄ#z.cÄé  poc7mz.enbJ  przpo/.e#i.cÍ  SSD",
"Všeobecné   podmienky   kvyhoĺoveniu   sĺayby   a   kpripojeniu   odbemých   miest   do

distribučnej  sús[avy  spoločnosti  Stredoslovenská  disĺribučná,  a.s.  (ďalej  SSD)"  a, tiiež
www.ssd.sk.

•     Za    predpokladu,    Že    odbemé    miesto    splňa    Technické    podmienky    pripojenia
k distribučnej sústave, nepožadujeme osadenie merania na vereine pn'stuoné miesto.

2.  SSD  na  základe  predloženej  požiadavky,  súhlasĺ  so  znĺžením  maximálnej  rezervovanej
kapacity a výmenou hlavného ističa v súlade s vyššie uvedenými odsúhlasenými hodnotami.

3.   Pred   zrealizovaním   Ďzickej   výmeny   hlavného   ističa,  je   potrebné   najskôr  zo   strany
Žiadatel'a/Odberateľa, uzatvoriť novú Zmluvu o pripojení (ďalej  len "Zmluva"), ktorej návrh
posielame  v  prilohe  spolu  s  týmto  vyjadrením.  Návrh  Zmluvy  je     vyhotovený  v  dvoch
rovnopisoch.  Jeden  originál Zmluvy,  podpĺsaný  za  stranu  odberatel'a,  Vás  Žiadame zaslat'
najneskôr do 30 dnĺ odo dňa doručenia tohto vyjadrenia na adresu SSD :

"Zósady m€ron!.a PDS ", ktoré sú zverejnené na stránkach

Stredoslovenská distribučná, a.s.,

::;#jžĺiTinnke2927/8,

4.   Zmluva   sa   považuje   za   uzatvorenú   podpísaním   obidvoma   stranami   a   doručenĺm
podpísanej Zmluvy na adresu SSD v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto vyjadrenia
Odberateľovi. Bez doručenia podpísanej Zmluvy SSD v tejto lehote, návrh Zmluvy zaniká, a
po tejto  lehote   nie   je možné vykonať týmto  vyjadrením  odsúhlasené zníženie maximálnej
rezervovanej kapacity na odbemom mieste Odberateľa.

5.  Odberateľ je  povimý  zabezpečiť  vyhotovenie  Správy  o  odbomej  prehliadke  a odbomej
skúške elektrického zariadenia (ďalej len "Revízna správa").
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Pre  zrea]izovanie žiadosti  predloženie  Revĺznej  správy  SSD  nepožaduje,  túto  Odberateľ
predkladá SSD na vyžiadanie.

6. Toto vyjadľenie a predložený návrh  Zm[uvy  sú  platné po dobu 30 dní od doriičenia
žiadatel'ovi.

Pri ďalši'ch Žiadostiach  k predmetnej veci Vás prosíme uvádzať našu značku, resp. fotokópie
tohto vyjadrenia.

S pozdravom,

Stredoslo`.rmM c!l.st.rlbučná
akc.i,jyéi spolcúnosť

Ako d'alej i)ostupovat' po prečítanĺ Prečo je tento krok dôležitý
vyjadrenia     SSD, a.s.

1.) Podpĺšete zm]uvy a jeden originá[

Zm[uvou o pripojenĺ sme zm]uvní partneriobratom pošlite spät' na adresu SSD, a.s.
(pri zaslaní elektroniclqr na a vi.átenĺm podpísaného návrhu zmluvy
prevadzkovatel@ssd.sk Vás žiadame dekJarujete, že s podmienkami súh]asĺte
doručit' podpísaný originál zmluvy aj
poštou)
2.) Dohodnite si odborne spôsobilú osobu, Práce tohto charakteru môže vykonat' iba
ktorá Vám zrealizuje výmenu hlavného odboi.ne spôsobilá osoba podl'a Vyhlášky č.
ističa. 508/2009 Z.z.
3.) Oslovte Vášho Dodávatel'a elektriny,

Dodávateľ e]ektriny spravuje Váš zm]uvnýpreukážte sa zm[uvou o pripojenĺ a
požiadajte o zmenu distribučnej sadzby z vzťah na dodávku a bez jeho účasti zmeny
dôvodu zníženia hlavného ističa. vykonať nemôžete.

4.) Dodávatel' Vám povolí odstránenie
Komunikácia medzi Dodávateľom
elektriny a SSD, a.s. prebieha na základe

zabezpečovacĺch p]ômb. Budete mat' 5 dní dohodnutých pravidie], a tým Vám
na to, aby ste výmenu h]avného ističa zabezpečíme, že niektoré Vaše povinnosti
vykonali. vybaví DodávateL' elektriny za Vás.
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5.) Dodávatel' elektriny pre Vás zabezpečí,
ProsÉme Vás, dodržte ]ehotu a zrealizujte
výmenu h[avného ističa tak, aby v deň ked'

že na 7. deň odo dňa povolenia odstránit' SSD, a.s. príde zai)lombovat' vymenený
zabezpečovacie plomby, príde SSD, a.s. hlavný istič, bolo Vaše odbemé miesto po
plomby obnovit'. vykonanej úi}rave.
6.) K dátumu, kedy SSD, a.s. obnoví

Dodávatel' elektriny na základe informáciizabezpečovacie p]omby, vykoná aj zmenu
distribučnej sadzby a oznámi vyriešenie od SSD, a.s. Vám zabezpečí zmenu vo
Vášmu Dodávatel'ovi elektriny. Vašom zm]uvnom vzt'ahu.
7.) Ste v závere. Hlavný istič vymenený,
distribučná sadzba zmenená, do fakturácie
Vám vstúpila nová hodnota h]avného
ističa. Optima]izácia Vášho odberového
výkonu .ie zrea]izovaná.

V pn'pade potreby sme Vám k dispozícii na:
TďďóT\.. 0850\66007 (Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 -15.00 hod.)
E-mail: revadzkovatel ssd.sk
Adresa:  Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47  Žilina
Web: ~.ssd.sk
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Číslo zmluvy: 4300088144

ZIVILUVA 0 PRIPOJENÍ ZARIADENIA UživATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUčNEJ SÚSTAVY

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka a prĺslušných ustanovení  zákona č.
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnenie niektoúch zákonov

(ďalej  len "Zmluva")

Pľevádzkovateľ d istľibučn ei sústavv Užívatel' s ústavy
Názov:  Stredoslovenská distribučná, a.s. Názov: Obec Nedožerv - Brezanv

Sídlo:  Pri Rajčianke 2927/8 Sídlo:  Družstevná 367
010 47 Žilina 97212 Nedožerv -Brezanv

lčo: 36442151 lčo:  00318302

lč DPH:  SK2022187453 lč   DPH: 00318302

DIČ: 2022187453 DIČ:  00318302

Obchodný register: Okresného súdu Žilina,  Oddiel: Sa,
V[ožka číslo:  10514/L

IBAN:  SK44 0200 0000 0021  4355 0551 Číslo účtu:  /
BIC:  SUBASKBX

ďalei len "SSD, a.s." ďalei len "Užĺvateľ sústaw"

1. špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia
Názov odberného miesta: Obec Nedožery-Brezany-VO
Objekt: Vereiné osvetlenie

Číslo Darcelv:

Ulica/č.  domu/obec/PSČ: Nedožerského /  / Nedožerv -Brezanv / 972  12
Číslo odberného miesta/EIC kód: 6207764 / 24ZSS6207764000P
Špecifikácia miesta dodávky: Trvalý odber

Špecifikácia pripoienia (naDáiacie vedenie): štandardné vedenie

Spôsob prístupu  k meraniu: Meranie trvale orĺstuDné z vereinei komunikácie

Napäťová hladina meracieho miesta: NN

Stupeň zabezpečenia dodávky: 3.  stuDňa -štandard

Maximálna rezervovaná kapacita (MRK): Okw
Maximálna ľezervovaná kapacita (MRK): 3x25 A (veľkosť hlavného ističa v ampéroch)

Spôsob určenia a zmeny MRK: MRK sa určuje dohodou na základe žiadosti Užívateľa
sústavy (žiadosť o MRK pri novom pripojenĺ, znížení a
zvýšení MRK na existujúcom odber.mieste) pri splnení
Obchodných a Technických podmienok PDS, pričom o
zmenu možno požiadat' Drostredníctvom formulárLi SSD

Spôsob merania / stanovenie náhradných hodnôt: V zmvsle platného Prevádzkového Doriadku SSD,  a.s.

Zmluva sa týka: Zniženia MRK

Miesto pripojenia a odovzdávacie miesto (miesto NN -poistková skrinka v maj. SSD, a.s.  na podpernom
odovzdania l(valitv): bode
NaDäťová hladina odovzdávacieho miesta: Nĺzke napätie

Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia Do 1  mesiaca po splnení podmienok pripojenia
SSD:
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11. FAKTÚRA -ZÁLOHOVÝ LIST č. 4300088144 variabiln

Faktúra -zálohový list nie je faktúrou pre Účely odpočítania DPH.

ťr,;;::'aeczpmo'ši#o:,Pvr:P#:iarLaodveenh:,RžoÍž:;edĺ:uiĺuĹstô#°a€:st:'ebvunč:%Je::S::evynavpáaTo;aúKúur;Uj:nTiNzá'°h°V°
Výška zálohovej platby (vrátane DPH) 0,00 EUR
Variabilný symbol platby (totožný s číslom Faktúry -zálohový list): 4300088144
Dátum splatnosti: 26.07.2018
Spôsob úhrady:  bezhotovostne
Zálohovú  platbu za pripojovaci  poplatok vo výške:  0,00  EUR  uhraďte  na  účet Stredoslovenskej  distribučnej,  a.s.
SK44 0200 0000 00214355 0551  s variabiln mbolom:   4300088144

111.  Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je pnpojenie  nového odberného elektrického zariadenia  Užĺvateľa sústavy do distribučnej
sústavy   SSD,   zmena   technických   parametrov   zariadenia   UžĺvateFa   sústavy,    zmena   aktuálnej   maximálnej
rezervovanej kapacity na základe žiadosti UŽívatera sústavy   evidovanei  pod číslom:  .  SSD sa zaväzuje zabezpečiť
a   umožniť  Užívateľovi   sústavy  za   podmienok  dohodnutých   v  tejto  Zmluve  pripojenie   odberného   elektrického
zariadenia,  zmenu technických parametrov zariadenia Užívateľa sústavy, zmenu maximálnej  rezervovanej  kapacity
uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.

IV. Cena za pripojenie

Užívateľ sústavy sa zaväzuje zaplatiť SSD cenu za pripojenie vo výške stanovenej  platným  rozhodnutím Úradu  pre
reguláciu sieťových odvetvĺ (ďalej len   ÚRSO" ) ako pevnú cenu za pripojenie do distribučnej sústavy SSD (ďalej
len  "pripojovaci'  poplatok").  Pripojovací  poplatok  uhradĺ  Užívateľ  sústavy zálohovo  vopred.  Výška  a termín  úhrady

pripoiovacieho  poplatku  sú  uvedené v článku  11.  -Faktúra -zálohový list.
K  priiatej  platbe  vystavĺ  SSD  faktúru  v  súlade  s  platným  zákonom  o  DPH.  Vyúčtovanie  pripojovacieho  poplatku
vykoná   SSD   vyúčtovacou   faktúrou,   vystavenou   do    15   dní   od    nadobudnutia   právoplatnosti   kolaudačného
rozhodnutia k elektroenerg. zariadeniu SSD vybudovanému  pre účely pripojenia odberného elektrického zariadenia
do distribučnej  sústavy SSD alebo po pripojenĺ odberného miesta k jestvujúcej distribučnej  sústave SSD.  Prípadný
nedoplatok/preplatok z vyúčtujúcej faktúry  uhradí  povinná strana  v lehote do  14 dní  odo  dňa vystavenia faktúry.  V
pľípade,  že  platba  bude  uhradená  na  iný  účet,  alebo  pod  nesprávnym  variabilným  symbolom,  prípadne  v  inej  ako
dohodnutej výške,  bude považovaná za neuhradenú a Užívateľovi sústavy  nevznikne nárok na pripojenie.  Úhradou
pripojovacieho  poplatku  Užívateľovi  sústavy  nevzniká  nárok  na  majetkovú  účasť  na elektroenergetickom zariadenĺ
vybudovanom SSD za účelom pripojenia.

V. Neopľávnený odber

SSD  poučuje  Užívateľa  sústavy,  že  neoprávneným  odberom  elektriny je  odber  elektriny  bez  uzavretej  zmluvy  o
pripojeni do distribučnej  sústavy SSD alebo v  rozpore s touto Zmluvou.  Pri  neoprávnenom  odbere elektriny je ten,
kto  elektrinu  odoberal,  povinný  uhradiť  skutočne  vzniknutú  škodu.  Ak  nemožno  vyčísliť  skutočne  vzniknutú  škodu
na  základe  objektívnych  a  spoľahlivých  podkladov,  použije  sa  spôsob  výpočtu  škody  spôsobenej  neoprávneným
odberom elektriny ustanovený príslušným všeobecne záväzným právnym pľedpisom.

Vl. Podmienky pľipojenia

Pripojenie  k  distribučnei   sústave  SSD  sa   uskutočňuje  v  súlade  s  touto  Zmluvou,   pripojovacími   podmienkami
stanovenými   vo   vyjadrení   SSD,   ktoré   sú   neoddeliteínou   súčasťou   tejto   Zmluvy,   v   súlade   s   Obchodnými
podmienkami  pripojeriia do distribučnej  sústavy,  ktorými  sú  podmienky  pripojenia do distribučnej   sústavy uvedené
v kapitole č. 2 platného prevádzkového poriadku ssD (ďalej  len              Obchodné podmienky pripojenia"),
Technickými podmienkami SSD (ďalej TP SSD) a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi  predpismi,  s
ktorými   sa  zmluvné  strany  riadne  oboznámili.   Obchodné  podmienky  pripojenia  a  TP   SSD  sú   k  dispozícii   na
kontaktných  miestach  SSD  a  na  webovom  síd[e  SSD  www.ssd.sk.  Užívateľa  sústavy  je  možné  pripojiť  len  po
splnení všetkých povinností Užívateľa sústavy uvedených v Zmluve,  Obchodných podmienkach pripojenia, TP SSD
a  po  splnení  pripojovacích   podmienok  stanovených  vo  vyjadrení  SSD  a  pri  zabezpečení  potrebnej  súčinnosti
Užívateľa sústavy spojenej s pripojením, po úhrade pripojovacieho poplatku v zmysle čl.  11 -Faktúra -zálohový list.
V prípade,  že užívateľ (odberateľ) získa povolenie  na prevádzkovanie miestnej distribučnej  sústavy,  ktorej odbemé
miesto je totožné s odberným miestom podľa tejto Zmluvy, je povinný to bezodkladne oznámit' SSD a v prípade, že
SSD  o  to  požiada,  je  užívateľ  povinný  uzatvorit'  so  SSD  novú  zmluvu  o  pripojení.  V  prípade,  že  SSD  zistí,  že
užívateľ  získal  povolenie  na  prevádzkovanie  miestnej  distribučnej  sústavy,   ktorej  odberné  miesto  je  totožné  s
odberným  miestom  podľa tejto zmluvy, je  užívateľ povinný uzatvorit' so SSD  novú zmluvu  o  pripojení,  ak  o to SSD
užívateľa  požiada.  Porušenie  povinnosti  podľa  tohto  bodu je  podstatným  porušením  zmluvy  o  pripojení  a  SSD  má
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právo od tejto Zmluvy o pripojení odstúpjť.

Vll. Termin ľealizácie pripojenia

SSD  pripojí odbemé elektrické zariadenie  Užĺvatera sústavy do  piatich  pracovných  dnĺ po  splnení  podmienok tejto
Zmluvy,  TP  SSD,   Obchodných  podmienok  pripojenia     a  po  splnení  pripojovacích   podmienok  stanovených  vo
vyjadrení SSD.
Termín  vybudovania  elektroenergetického zariadenia  SSD je  uvedený  v článku  1.  Špecifikácia  odberného  miesta,
termín    realizácie    pripojenia,    a   je   závislý   odo   dňa    právoplatného   stavebného    povolenia   na   vybudovanie
elektroenerg.   zariadenia   SSD   ak  je   takéto  zariadenie   budované   pre   účely   predmetného   pripojenia.   SSD   si
vyhradzuje právo na zmenu termínu vybudovania elektroenerg. zariadenia SSD,  alebo zmenu technického riešenia
pripojenia,  pričom zmenu termínu SSD oznámi Užĺvateľovi sústavy aj s uvedením dôvodu zmeny temĺnii.
Užívateľovi    sústavy   vzniká    právo    na   pripojenie    najskôr   dňom    nadobudnutia    právoplatnosti    kolaudačného
rozhodnutia,   ktoré  je  vydané  pre  SSD  ako  prevádzkovateľa  distribučnej  sústavy  na  vybudované  elektroenerg.
zariadenie,   ak  je  vybudovanie  elektroenerg.   zariadenia   SSD   potrebné   pre   pripojenie   odberného   elektrického
zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD.
V prĺpade,  že Užívateľ sústavy neuhradil pripojovací  poplatok v stanovenom termíne  „Dátum  splatnosti vo Faktúre
-  zálohovom  liste"  je  povinný  podať  novú  Žiadost'  o  pripojenie.  V  takomto  prĺpade  bude  stanovený  nový  temĺn
realizácie pripojenia.

Vl[l. Platnosť Zmluvy a ukončenie Zmliivy

Zmluva bola vypracovaná na základe Žiadosti Užívateľa sústavy a na základe ním dodaných podkladov potrebných
pre  vypracovanie  Zmluvy  a  uzatvára  sa  na  dobu  neurčitú.  Užívateľ  sústavy  úhradou  pripojovacieho  poplatku  na
účet  SSD  so  správnym  variabilným  symbolom,  ktorý je  nezameniteľný  a je  viazaný  na  odberné  miesto  súhlasil  s
podmienkami uvedenýmĺ v Zmluve a súhlasil s uzatvorením   Zmluvy.
Zmluvu možno ukončiť:

a) pÍsomnou doliodou zmluvných strán.
b) spôsobmi ustanovenými v Obchodných podmienkach pľipojenia.
c) odstúpením  Užívateľa sústavy od zmluvy o pripojenĺ v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany

SSD.  Podstatným  porušením  tejto  Zmluvy  zo  strany  SSD  je  opakované  nesplnenie  povinnosti  podľa  tejto
Zmluvy  a  Obchodných  podmienok  pripojenia zo strany  SSD  a to ani v dodatočnej  lehote  nie kratšej  ako 30
dní  poskytnutej   Užívateľom  sústavy  na  základe  pÍsomnej  výzvy  doručenej   SSD.   Odstúpenie   nadobúda
účinnost' dňom jeho pÍsomného doručenia SSD.

d)  odstúpením  SSD  od  zmluvy  o  pľipojeni,   ak   Uživateľ  sústavy  poruší  povinnosť  ustanovenú  v  zmluve  o
pripojení alebo poruši povinnost' iistanovenú v Obchodných podmienkach pripojenia a k náprave nedôjde ani
na základe písomného upozornenia zo strany SSD.

e)  odstúpením  SSD  od  zmluvy  o  pripojení  aj   bez  predchádzajúceho  pÍsomného  upozornenia  SSD  a  to  v
prípadoch  podstatného  porušenia zmluvy  o  pripojení  alebo  podstatného  porušenia  Obchodných  podmienok
pripojenia.

f)  výpoveďou  zo  strany  SSD,  ak  Užívateľ  sústavy  nezačal  pridelenú  MRK  ani  po  uplynutĺ  dvoch  rokov  od
pľipojenia  odberného  elektrického  zariadenia  využivať,  čo  viedlo  k  jej  znĺženiu    zo  strany  SSD,  a  ani  po
znížení   MRK  Užívateľ  sústavy  nezačal  ani  túto  zníženú   hodnotu   MRK  do  dvoch  rokov  od  jej  zníženia
využívať.  DÍžka výpovednej  lehoty je v takomto prípade ieden  mesiac a začĺna  plynúť  prvým dňom  mesiaca
nasledujúceho   po   mesiaci,   v   ktorom   bola   výpoveď  odberateľovi   doručená   a   uplynie   posledným   dňom
príslušného mesiaca.

Zmluva   taktiež   zaniká   dňom   fyzického   odpojenia   odberného   elektrického   zariadenia   Užívateľa   sústavy   od
distribučnej sústavy SSD,  niektorou zo zmluvných strán.

lx. Záveľečné ustanovenia

Pri   zmene   požiadavky   Užívateľa   sústavy,   ktorá   podstatne   zmení   dohodnuté   podmienky,   sa   uzatvára   nová
Zmluva.SSD  ako  prevádzkovateľ distribučnej  sústavy  v súlade  so zákonom  č.122/2013  Z.z.  o  ochrane osobných
údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  zhromažďuje  a  spracúva  osobné  údaje  Užívateĺa  sústavy  v
rozsahu   ako  sú   uvedené  v  tejto  Zmluve.   SSD  spracúva  osobné  údaje  v  informačných  systémoch  SSD  ako
prevádzkovateľ  distribučnej   sústavy  v  rozsahu   potrebnom   na  výkon   podnikateľskej   činnosti   SSD   a   na   účely
uzavretia  tejto  Zmluvy,  jej  zmeny  alebo  ukončenia,  v  súvislosti  s  plnenĺm  podľa  tejto  Zmluvy,  fakturácie  ceny  za
pripojenie alebo iných pohľadávok z tejto Zmluvy alebo vzniknutých z neoprávneného odberu elektriny.
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Práva Užívateľa sústavy v súvislosti  so spracovaním osobných  údajov sú  uvedené v § 28 zákona č.  122/2013 Z.z.
o  ochrane  osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov.  odberateľ  má  právo  najmä  na  likvidáciu
osobných  údajov,  ktorých  účel spracúvania skončil,  právo  na zoznam  osobných  údajov,  ktoré sú  spracúvané atď.
Práva  Uživateľa  sústavy  súvisiace  so  spracovanim  osobných   údajov  sú  zveíejnené  na  webovom  sĺdle  SSD
ww\^/.ssd.sk.  Užĺvateĺ sústavy je  povinný  pripojovací  poplatok zaplatiť  na  účet SSD  s čĺslom variabilného symbolu
uvedeného v Zmluve,  najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia Zmluvy.  Po  uplynutĺ tejto lehoty,  90 dní, je  Užívateľ
sústavy  povinný  podať  novú  Žiadost'.    Riadnym  zaplatením  pripojovacieho  poplatku  Užívateľ  sústavy  súhlasĺ  so
všetkými   podmienkami   Zmluvy   a   prijíma   návrh   Zmluvy   SSD.      Zmluva   je   platná   a   účinná   dňom   pripĺsania

pripojovacieho poplatku  na účet SSD  (s prĺslušným číslom variabilného symbolu).  V prĺpade,  že povinnosť zaplatit'
pripojovací  poplatok  Užívateľovi  sústavy  nevznikla, je zmluva o  pripojení  platná a  účinná  dňom jej  podpisu  oboma
zmluvnými  stľanami. Ak je zmluva  uzatváraná so subjektom,  ktorý je povinný zverejňovať Zmluvu  v súlade s §47a
Občianskeho zákonníka,  zmluvné  strany sa dohodli,  že Zmluva je  platná  dňom  pripĺsania  pripojovacieho poplatku
na  účet  SSD  (s  príslušným  číslom  variabilného  symbolu)  a  v  prípade,  že  povinnosť zaplatiť  pripojovací  poplatok
Užĺvateľovi  sústavy  nevznikla,  je  zmluva  o  pnpojení  platná  dňom  jej  podpjsu  oboma  zmluvnými  stranami  avšak
účinnost' nadobudne dňom  nasledujúcim  po dni jej  zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonnĺka;  Užívateľ
sústavy   je   povinný   infomovať   SSD   o   dni   zverejnenia   tejto   Zmluvy.   Zaplatenie   pripojovacieho   poplatku   je
podmienka  na  realizáciu  pripojenia  odberného  elektrického  zariadenia  Užĺvateľa  sústavy  k  distribučnej  sústave
SSD.  Uzavretim  Zmluvy  Užívateľ  sústavy  bei.ie  na vedomie vznik  práv a  povinnosti  pre  SSD a  Užívateľa  sústavy,
ktoré   pre   nich   vyplývajú   z   tejto   Zmluvy,   Obchodných   podmienok   pripojenia,   TP   SSD   ako   aj   pripojovacích

podmienok stanovených vo vyjadrení SSD.
Užívateľ  sústavy je  v zmysle  §  39  odsek  11  zákona  č.  251/2012  Z.z.  zákona o  energetike  a  o zmene  a  doplnení
niektorých zákonov povinný umožniť bezodplatne SSD distribúciu elektriny cez svoje odberné elektrické zariadenie,
ktoré  ie  pripojené  do  distribučnej   sústavy  SSD  zaslučkovanĺm.   Porušenie  tejto  povinnosti  zo  strany   Užívateľa
sústavy je podstatným porušením zmluvy o pripojení.
Užĺvateľ  sústavy vyhlasuje,  že  údaje a  podklady,  ktoré  poskytol,  sú  správne a technický a  právny stav odberného
miesta  umožňuje  SSD  pripojenie  Užĺvatera  sústavy  do  distribučnej  sústavy.  V  prĺpade,  že  dôjde  k  zmene  údajov
týkajúcich  sa  Užívateľa  sústavy  uvedených  v  tejto  Zmluve,  je  Užĺvateľ  sústavy  povinný  bezodkladne,  najneskôr
však do 7 dní od zmeny týchto údajov,  oznámiť SSD takúto zmenu.  Nesplnenie tejto povinnosti zo strany Užívateľa
sústavy   môže  byt'  posúdené   ako   neposkytnutie   súčinnosti   SSD  ako   regulovanému   subjektu,   nevyhnutnei   na
dodržanie  štandardov  kvality  v  zmysle  Vyhlášky  ÚRSO  č.  236/2016  Z.z.  ktorou  sa  ustanovujú  štandardy  kvalfty

prenosu  elektriny,  distribúcie  elektriny  a  dodávky  elektriny  v  prípade,   že  údaje  týkajúce  sa  Užĺvateľa  sústavy
uvedené v tejto Zmluve, sú nevyhnutné na zabezpečenie dodržania štandardov kvality zo strany SSD.
SSD   je   povinný   dodržiavat'   a   vyhodnocovať   štandardy   kvality   v   zmysle   Vyhlášky   ÚRSO   č.   236/2016   Z.z..
Vyhodnotenie štandardov kvality zverejňuje SSD na svojom webovom sídle www.ssd.sk.
ÚRSO   rozhoduje  spory  medzi  SSD  a  Užívateľom  sústavy  podľa  §  38  Zákona  č.   250/2012  Z.z.   o  regulácii  v
siet'ových  odvetviach   (ďalej  len  `'Zákon  o  regulácii"),  ak  SSD  a  Užívateľ  sústavy  nedosiahli  dohodu   na  nešenĺ
sporu,  ak  s  tým  obaja  účastníci  sporového  konania  súhlasia  a  ak  od  porušenia  povinnosti  účastnika  sporového
konariia neuplynul viac ako jeden rok,  inak vo veci rozhoduje súd.
Užívateľ sústavy je podľa § 37 Zákona o regulácii oprávnený predložiť ÚRSO na alternatívne riešenie spor so SSD,
ak   sa   ohľadom   predmetu   sporu   uskutočnilo   reklamačné   konanie   a   Užívateľ   sústavy   nesúhlasí   s   výsledkom
reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia;  možnost' obrátit' sa na súd tým  nie je dotknutá.  Návrh  na alternatívne
riešenie sporu je potrebné predložft' najneskôr do 45 dní od doľučenia vybavenia reklamácie.
Zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po  1  vyhotovenĺ.
Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  právny  vzťah  založený  touto  Zmluvou  sa  riadi  a  spravuje  právnym  poriadkom
Slovenskej  republiky.  Zmluvné strany  sa dohodli,  že zmluvný vzt'ah  sa  riadi  Obchodným  zákonníkom,  Zákonom  o
energetike,  príslušnými  vyhláškami  Ministerstva  hospodárstva  SR,  vyhláškami,  výnosmi  a  rozhodnutiami  ÚRSO,
Obchodnými  podmienkami  pripojenia,  Prevádzkovým  poriadkom  SSD,  TP  SSD  a  ostatnými  všeobecne  právnymi
predpismi.  Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  Zmluvu  uzatvárajú  po  jej  dôkladnom    prečĺtaní  slobodne,  na  základe
vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, alebo nápadne nevýhodných  podmienok.

VŽ«ine,dňa:3|`T.1Ú4'\
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