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Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 292718, o1o 47 Žilina
tČo: so 442151, lČ opH: sK2o22187453, DlČ: 2022187453
tel.: 0850 166 OO7, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd'sk

Číslo zmluvy: 202202-NP.01 73

zMLuVA o PRIPoJENĺzARlADENlA UŽĺVATEĽA sÚsTAVY Do DlsTRlBUČtĺE.l sÚsĺnw
uzatvorená v zmysle ustanoveni $ 269 ods. 2. obchodného zákonnĺka

a prĺslušných ustanovenĺzákona č. 251t2012Z. z. o energetike (ďalej len ,,Zmluva")

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy UŽívateľ sústavy

Názov: Stredoslovenská distľibučná, a.s. Názov: Mesto Tuzovka

Sídlo: Pri Rajčianke 292718

01o 47 Žilina

Sidlo: Stred 178,023 54 Tuzovka

36 442151 Korešpondenčná adresa: Stred'l78, 023 54 Tuzovka

DPH: SK2022187453 lČo: 003'l4331 DPH: DlČ:2020553315

DlČ:2022187453 e-mail: daniela.dorociakova@tuzovka'sk
Telefónne čĺslo: +421 4'l 4209343

obchodný register okresného súdu v Žifine odd.:

Sa, vloŽka č.: 10514/L

0bchodný register odd: vloŽka:

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

BIC:SUBASKBX

Čĺslo obchodného partnera: í050034287

ďalej len 'SSD"
ďalej len ,,UŽĺvateľ sústavý'

I. odberného miesta

Priemyselné zoskupenie0bjekt

Íurzouka 243114Katastrálne Územie a čĺsla parciel

Predmier, 023 54 TuzovkaUlica/č.

242554609978000PČíslo odbemého miesta/ElC kód

Tĺvalý odbera miesta

štandardné vedeniepripoienia (napáiacie vedenie)

Trvale prĺstupné z verejne! komunikácieSpÔsob prĺsfupu k meraniu:

NN (0,4kV)Napäťová hladina meracieho miesta:

3. stupňa - štandardStupeň zabezpečenia dodávky:

Maximálna rezervovaná kapacita (,'MRK") kW:

3x504Maximálna rezervovaná kapacita ("MRK") A:

odber.mieste)

UŽĺvateľazäkladena ŽiadostisaMRK U dohodou sústavy (Žiadosťrčuje
naMRKzntzenlMRK existu|úcomn0v0m0 zvýšenĺpn pĺipoien

PDS,
I a pnc0mTechnických podmienoksplnen obchodnýchpň

ssDĺormuláructvomzmenuo 0m0zn prostrednpoŽiadať

Spôsob určenia a zmeny MRK:

V zmysle platného Prevádzkoveho poriadku SSD
Spôsob merania / stanovenie náhradných hodnôt:

Nového pripojeniaZmluva sa ýka:

NN -poistková skrinka v mai. SSD, a.s. na podpemom bode
Miesto pripojenia (miesto odovzdania kvality):

priame NNNapätbvá hladina odovzdávacieho miesta:

Do 2 mesiacov po splnenĺ podmienok pripojenia
Termĺn vybudovania elektroenergetického

zariadenia SSD:



ll. FAKTÚRA. zÁloĺoyý LIST č. (variabilný symbol)

Faktúra - zálohový list
V zmysle Zmluvy Vám
napätbvú úroveň NN:

nie je faktúrou pre účely odpočĺtania DPH'
fakturujeme zálohovo pripojovací poplatok, vo výške stanovenej Rozhodnutĺm Únso alĺo pevnú cenu pre

Výška zálohovej platby (vrátane DPH):
Variabilný symbol platby (totoŽný s číslom Faktúry - zálohorĺý list)
Dátum splatnosti:

Spôsob úhrady:

473.4 EUR
4320034345

29.05.2022
bezhotovostne

Zálohovú platbu za pripojovací poplatok VO uýške: 473.4 EU R uhrad'te na účetsSD:
sK44 0200 0000 0021 435 5 055'l s variabiln ým symbolom: 4320034345

3.1

3,2.

3.3.

4,1

4.2.

5.1

lll. predmet Zmluvy

Táto Zmluva sa uzatvára z dôvodu umoŽnenia pripojenia odberného elektrického zariadenia UŽívatel,a sÚstavy do distribučnejsústavy SSD, zabezpečenia dohodnutej kapacity vô rlýške maximálnej *..'áuánui r,.pacity (d'alej skrátene aj ,,MRK") uvedenejv čl.l Zmluvy a:
- zabezpečenia fyzického pripojenia odbemeho elektrického zariadenia UŽĺvatel'a sústavy do distribučnej sústavy SSD,_ zmeny technických parametrov odberného eĺektrického zariadeniaUŽĺvatelá sústavy,- zmeny pôvodnej hodnoty maximálnej rezeruovanej kapacity na aktualizovanú hodnoiu MRK uvedenú v čl'l Zmluvy,a to na základe Žiadosti UŽívatel'a sústavy evidovanej poó číslom'; 2022o2-NP-0173
SSD sa zaväzuje v prípade splnenia pôdmienok dohodnutých v tejto Zmluve umoŽnit, pripojenie odbemého elektrickéhozanadenia UŽívateľa sÚstavy do distribučnej sústavy SSD, zabózpečit' jor''on't,i lň*itu vo výšŕe unx uveoene; v čl. l Zmluvy

- po splnení podmienok pŕpojenia uvedených v čl. Vl' Zmluvy pripojiť odbemé elektrické zariadenie Užívatel,a sústavy dodistribučnej sústavy SSD,- umoŽniť UŽívatelbvi sústavy zmenu technických parametrov zariadenia UŽívateľa sústavy,- umoŽniť UŽívatelbvi sÚstavy zmenu pôvodnej MRK na odbemom mĺeste uveJenom u el. l. Zmluvy a zabezpečiť dohodnutúkapacitu vo výške aktualizovanej MRK uvedénej v čl. l Zmluvy,
UŽĺvateľ sústavy sa zaväzuje uhradit'SSD cenu za pripojenie, a to špôsobom a vo rĺýške uvedenými v Zmluve' Uhradou cenyza pripojenie UŽívatelbvi sústavy nevzniká nárok na majetkovú účasi'na elektroenergetickom zaĺäoenĺ vyĹuoouuno' SSD zaúčelom pripo1enia.

t 
tV. Cena za pripojenie

UŽívatel'sústavy sazaväzuje,zapĺatiťSSD cenu za pripopnľ vo ýške stanovenej platným rozhodnutím Uradu pre reguláciusietbuých odvetví (d'alej len ,,ÚRso" ; alo pevnú cenu'za pŕpo1enie aó oĺstĺuuĺn.irJ'.tuuy ssD (d'alej len ,,pripojovacĺ poplatok,,)'Pripojovací poplatok uhradí UŽĺvatel'sústavy zálohovo vopied. Výška a termĺň úhrady pripojovacieho poplatku sú uvedenév článku ll' - Faktúra - záĺohorlý list.
K prijatejplatbe vystavíSSD faktúru v.súlade s platným.zákonom o DPH' Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku vykoná SSDvyúčtovacou Íaktúrou' vystavenou do 15 dní po pľipojenĺ.odberneho miesta ŕlu*wuiĺ..i distľibučnej sústave SSD. Prĺpadnýnedoplatok/preplatok z vyúčtujúcej faktúry uľrľaďí povinná strana v lehote do ĺíonĺ ooo dňa vystavenia faktÚry. V prípade, Žeplatba bude uhradená na ĺný účet' alebo pod ne'práuny' variabilným symuotom, prĺpadne v inej ako dohodnutej uýške, budepovaŽovaná za neuhradenÚ a UŽĺvatel'ovi sústavy nev'nikne nárok na pŕŕŕil.'ďhrudou pripojóvaci.ľ'o poplrtLu UŽĺvateľovisústavy nevzniká nárok na majetkovú účasť na elektroenergetickom zariadení lryĺuJourno' SSD za účelom pŕpojenia.

V. Neopľávnený odber

Zmluvné strany berú na velomje, Že neoprávneným odberom elektriny je odber elektriny bez uzavretej zmluvy o pripojenído distľibučnej sÚstavy SSD alebo V rozpore s iouto Zmĺuvou. Pĺ ne'opravnenom ooĺere elektriny je ten, kto elektrinuodoberal, povinný uhradit'skutočne vzniknutú škodu. Ak nemoŽno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na ,á*laaeobjektívnych aspol'ahliuých podkladov, pouŽije sa spôsob výpočtu škody spôsobenó1 neopraunenym odberom eĺektrĺny ustanovený prĺslušnýmvšeobecne záväznýn právnym predpisom.



6.3.

6.1

6.2,

6.4

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

8.'l

Vl. Podmĺenky pripojenia

Pripojenie k distribučnej sústave SSD sa uskutočňuje v_súlade s touto Zmluvou, pripojovacĺmi podmienkami stanovenými vo
vyjadrenĺ SSD (ak taketo vyjadrenie bolo zo strany SSD vystavené), ktoré sú neodde|iieĺ'nou súčastbu tejto Zmluvy' v súlade
s obchodnými podmienkamipripojenia do distľibučnej súslavy, ktoými sú podmienky pripojenia do distribučnejsústavy uvedené
v kapitoĺe č' 2 platného Prevádzkového poriadku SSD (d'alejien ,,obchodne podmienky pripojenia"), Technickými podmienkami
SSD (d'alej''TP SsD) a v súlade s platnýmivšeobecne záväznými právnymi predpišmi,'s'Ltonyňi .' zmluíne strany riadne
oboznámili' obchodné podmienky pripojenia a TP SSD sú k dispozĺcii na webovom sĺdle SSD www.ssd.sk.
SSD poskytne UŽĺvatel'ovi sústavy plnenie podl'a článku ĺll. tejto Zmluvy len po spĺnenĺ všetkých povinností UŽívatel'a sústavy
uvedených v Zmluve, Obchodných podmienkach pripojenia, TP sSD a po splnenĺ prĺpojovaiíclr podmienok stanovených vo
vyjadrenĺ SSD, ak taketo vyjadrenie bolo zo stľany SSD vystavené a pri zabezpečenĺ póľebnej slčinnosti UŽívatel'a sĺstavy
spojenej s pripojenĺm, po úhrade pripojovacieho poplatku v zmysle čl. ll - FaktÚŕa - zálohorĺý lisĺ.
V prípade, Že UŽĺvateľ sústavy získapovolenie na prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy, ktorej odberné miestoje totoŽné
s odbemým miestom podl'a tejb Zmluvy, je povinný to bezodkladne oznámiť SSD a v prĺpade, Že SSb o to poŽiada, jó UŽívatet'
sústavy povinný uzatvoriť so SSD- novú zmluvu o pripojení' V pripade, Že SSD zistĺ, Že UŽívatel'sústavy získal povolenie na
pr_evádzkovanie miestnej distribučnej sÚstavy, ktorej odbeme miesto je totožné s odbemým miestom poaľ' t.1io Zmluvy, je
Užívatel'sústavy povinný uzafuoŕt'so SSD novú zmluvu o pripojení, ak o to SSD UŽĺvateľa sústavy poŽiada. Porušenie povinnosti
podl'a tohto bodu je podstatným porušenĺm Zmluvy a SSD má právo od tejto Zmluvy o pripojeníodstÚpiť.
UŽívatel' sÚstavy svojĺm podpisom Zmluvy potvrdzuje, že 1e vlastnÍkom nehnuiel'nosii, ľespektíve disponuje sÚhlasmi s
nakladaním s nehnutel'nostbu od vlastníkov, ktorí majú v súhme nadpolovičný vlastnícky podiel k nennuiet'nostĺ, v ktorej sa
nachádza/ bude nachádzať odberné miesto špecifikované v čl' l. Zmluvy. UŽívaieľ sústavy prehlasuje, Že pre účely tejto Zmluvy
je v zmysle platnej legislatívy oprávnený s uvedenou nehnutel'nostbu nä*l'dať, čo je na poŽiadanió SSD'povinný preukázať.

Vll. Termín realizácie pripojenia

SSD umoŽní pripojenie UŽĺvatel'a sústavy spôsobom podl'a čl. lll Zmluvy po splnenĺ podmienok tejto Zmluvy, TP
SSD, obchodných podmienok pľipojenia a po splnení pripojovacĺch podmienok stanovených vo vyjadrení SSD v lehote podľa
platných právnych predpisov'
Termín vybudovania elektroenergetickeho zariadenia SSD je uvedený v článku l. Špecifikácia odbemeho miesta, termín
realizácie pripojenĺa, aje závislý odo dňa právoplatného stavebného povólenia na vybudovanie elektroenergetického zariadenia
SSD, ak je takéto zariadenie budovane pre účely predmetneho pripojenia' SSb si vyhradzuje právo-na zmenu termínu
vybudovania eĺektroenergetického zaľiadenia SSD, alebo zmenu technic'kého ŕešenia pripojeniajpričo' zm.nu termínu SSD
oznámi UŽívatelbvi sústavy aj s uvedenĺm dôvodu zmeny termínu'
Užĺvateľovi sústavy vzniká právo na pripojenie najskôľ dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktoré je
vydane pre SSD ako prevádzkovatel'a distribučnej sústavy na vybudované elektioenergetické zariadenie, ak je vybudovanie
elektroenergetickeho zanädenia SSD potrebné pre pripojenie odberného elektrickeňo zanadenia UŽívatéľa iústavy oo
distribučnej sústavy SSD.
V prípade, Že Užívatel'sústavy neuhradil pripojovacĺ poplatok v stanovenom termíne ,,Dátum splatnosti vo Faktúre - zálohovom
liste" je povinný podať novú žiadosť o pripojenie. V takomto prípade bude stanovený novy termín realizáciepripojenia.

Vlll. PlatnosťZmluvy a ukončenie Zmluvy

Zmluva boĺa vypľacovaná na zäklade Žiadosti UŽívateľa sústavy a na zäklade nĺm dodaných podkladov potrebných pre
vypracovanie Zmluvy a uzatvára sa na dobu neurčitú' UŽĺvateľ sústavy s podmienkami uvedenými v Žmluve uzatvorením_Zmluvy
súhlasil.
Zmluvu moŽno ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán.
bJ spôsobmi ustanovenými v Obchodných podmienkach pľipojenia a v platných právnych predpisochc) odstúpenĺm Užívateľa sústavy od Zmluvy v prípade podstatného porušónia tejto Zmlivy zo strany SSD. Podstatným

porušením tejto Zmluvy zo strany SSD je opakovane nesplnenie povinností pooľá te1o Zmluvy a Obchodných podmieňok



pripoienia zo Strany SSD a to ani v dodatočne| lehote nie katšej ako 30 dní poskytnutej UŽĺvatel'om sústavy na základe

pĺsomnej výzvy Joŕučenej SSD. odstúpenie nädouúda účinnosť dňom jeho písomného doručenia SSD'

d) odstúpenĺm SsĎ od Zmĺuvy, ak Užĺvatel'sústavy poruši povinnosť. ustanovenú v Zmluve alebo vy|adrenĺ SSD, ak

bolo Užĺvatel'ovisústavy taŕéto vy;aorenie zo strány SSD vydané, alebo poruší povinnosť ustanovenÚ v Obchodných

podmienkach piipoj.nií. k nápraíe nedôjde ani na základe pisomneho upozornenia zo strany SS.D'

e) odstÚpenĺm ssó óo Zmluvy äj bez predchádza;úceho pĺsomneho upozornenia SSD a to v prĺpadoch podstatného

' 
porušenia Zm|uvy alebo poditaineho porušenia Obchodných podmienok pripojenia'

Í) výpoved,ou 
'o 

rĺr.ny sšo, at< UŽĺvateľ sústavy nezačai pridelenú MRK ani po uplynutĺ 12 mesiacov od pripojenia

odbemého elekľického zariadenia vyuŽĺvať' čo viedlo k jej znĺŽeniu zo strany Ss_|, a. ani-po znĺženĺ MRK UŽĺvateľ

sústavy nezačal ani túto znĺŽenú hoánotu MRK do 12 mesiacov od jej znĺŽenia vyuŽĺvať. DĺŽka výpovednej lehoty |e v

takomto prípaĺe l.Jen '.ria. 
a začinaplynúť prvým dňom mesiaca nasledu|úceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď

odberatel'ovi doručená a uplynie posledným dňom prĺslušného mesiaca.

8.2' Zmluva taktieŽ zaniká:

ál ak UŽĺvateľ sÚstavy neuhradĺ SSD pripojovacĺ poplatok v súlade s údajmi a v termĺne uvedenom v čI' ll Zmluvy'

b) ak v lehote do 2í mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmlúvy UŽívatel' sústavy nepreukáŽe SSD splnenie

technických podmienok pripojenia spôsobom uvedeným v prislušnom vyjadrenĺ SSD, ak bolo UŽívatel'ovi sústavy takéto

vYjadrenie zo strany SSD vYdane'

c) ak v lehote oo 60 dňĺ odo dňa doručenia Oznámenia o realizácii pripojenia do distribučnei sústavy zo strany SSD, nebude

spoločnosti SSD doručená Žiadosť o inštaláciu elektromera zo sirany UŽĺvatel'om sústavy vybratého dodávatel'a elektriny,

d) uzatvorenĺm nove| zmluvy o pripojenĺ medzi zmluvnými stranami pre odberne miesto špeciÍikovane v čl' l' Zmluvy, ktorá

túto Zmluvu nahrádza' V ialĺomio'prĺpade Zmluva zániká dňom nadobudnutia účinnosti novej zmluvy o pripojenĺ'

8,3. Ustanovenia bodu 8.3' pĺsm. c) Zmluvy sa nevzťahuje na UŽĺvatel'a sústavy na odbemom mieste, ktoré je v čase nadobudnutia

účinnosti Zmluvy uŽ pripojene do distribučne| sústavy SSD'

lX. Záverečné ustanovenia

9'.ĺ' SSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z' o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnenĺ niektoých zákonov zhromaŽďuje a spracúva osobné údaje Užĺvateľa sústavy v rozsahu ako sú uvedene v tejto

Zmluve. SSD spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy v rozsahu-potrebnom..na ýkon podnikateľskej

činnosti SSD a na ĺeeú uiavreĺa tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukončänia, v súvislosti s plnenĺm podl'a tejto Zmluvy, fakturácie

ceny zapripo|enie alebo iných pohľadávok z tejto Zmluvy alebo vzniknuých z neoprávneného odberu elektriny' Práva UŽĺvateľa

sústavy v súvislosti so spracúvaním osobných ĺoulou 'ĺ uvedené v 5áĺ a nasl. Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných

údajov a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov' Éráva UŽĺvateľa súštavy a tieŽ inÍormácie o spracovanĺ osobných údajov sú

zverejnené na webovom sĺdle SSD www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov a UŽĺvatel'sústavy týmto potvrdzu1e, Že sa

s nimi oboznámi|.
g'2. UŽĺvateľ sústavy je povinný pripojovacĺ poplatok zaplatiť na účet SSD s čĺslom variabilného symbolu uvedeným v čl' ll Zmluvy'

a to na|neskôr do dátumu splatnosti uvedeneho v ;l. ll Zmluvy' V prĺpade neuhradenia pripojovacieho poplatku najneskôr do

dätumu uplynutia tejto lehoty, Zmluva zaniká' I a| __ -1!|__^_t: ?-l.,'^' '
9'3. Zmluva je platná a účinná dňom ie| podpisu oboma zmluvnými stranami. Nadobudnutim Účinnosti Zmluvy sa nahrádza prĺpadná

doteraz medzi zmluvn'ými .t'ánánĺ'u'.tuorená platná zmluva o pĺipojení pre odberné miesto špecifikovane v čl' l. Zmluvy, ktorá

zároveň ýmto stráca platnosť a účinnosť s výnimkou ých práv a povinnostĺ, z ktoých povahy vyplýva, Že aj napriek zániku

pôvodneho zmluvného vzťahu zostáva|ú naďalej v platnosti'

9.4. Ak je Zmluva uzapáraná so subjektóm, ktory p povinný zvere.jňovať Zmluvu v súlade s $47a Občianskeho zákonnĺka'

zmluvné strany sa dohodIi, Že Zmluva |e pratna oĺom jej podpisu oĹoma zm|uvnými stranami avšak účinnosť nadobudne dňom

nasledujúcim po onil.iiuui.inenia v súiade s s ĺza'cjĺeiaňskeho zákonnĺka. Užívateľ sústavy je povinný informovať SSD o

dni zverejnenia teito ZmluvY'

9.5' Zaplatenie pripojovacieho poplatku je podmienka na realizáciu pripojenia odbemého elekľického zariadenia Užĺvateľa sústavy

k distribučnej sÚstave SSD spôsobom pooľa a.-rii. zmtuvy. uävretĺm Zmluvy UŽĺvateľ sústavy berie na vedomie vznik práv

a povinnostĺ pre sso a uzĺväteľa sústavy, ktoré pie nich w!1va;ĺ z tejto Zmlúvy, Obchodných podmienok pripojenia, TP ssD

ako aj pripo|ovacĺch podmienok stanovených vo vyladrenĺ SSD'

9'6. UŽívateľ sústavyi. v rň)/sr. sls odsek 1'| zaxonaé'zsllz0127'z'zákonao energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

povinný umoŽniť bezodplatne SSD distribúciu elekiĺny .e, .uoje odbemé elektrické zariadenie, ktoré |e pripojené do distribučnej

sústavy SSD zaslučkovaním. Porušenie tejto povinnósti zo strany UŽĺvateľa sústavy je podstatným porušením Zmluvy'

g'7. UŽivateľ sÚstavy uvľ'i..ul., že údaje a pôoň.oý, ktoré poskýól, sú správne a technický a právny stav odbemeho miesta

umoŽňuje SSD pripo|enie UŽívateľa sústavy do ĺiši,iruen.i súsĺavy. V prĺpade, Že dôjde k zmene údajov týkajÚcich sa UŽĺvateľa

sústavy uvedených v tejto Zmluve, je UŽĺvateľ.ú;i.' povinny'ueioo1t9on9, najneskôr však do 7 dnĺ od zmeny týchto údajov'

oznámiť SSD takÚto zmenu' Nesplnenie teito Ňnn'oiti ,o ,irrny UŽívateľa sústavy môŽe byt posÚdené ako neposkytnutie

súčinnosti SSD ako regulovanému subjektu, .."vr'.'t'.i na dodžánie štandardov kváity v zmysle vyhlášky URSo č' 236/2016

Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality a pr.no'u elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektňny v prĺpade, že údaje



ľš3:ce 
sa Užĺvatel'a sÚstavy uvedené v tejto Zmluve. sú nevyhnutné na zabezpečenie dodrŽania štandardov kvality zo strany

:: iiiŕlllli:ili",L?ilt:!q"Ji'jľ:j'.f';:ľJľfr'l,j,:'m.:ľysle 
vyhláŠky Únso e n,norcZz Vyhodnotenie

9'9' URSorozhodujesporymedzissoauzĺväieiomsĺstavypooľ"ssó7jr,.r. 
č,.250t2012Z.z.o reguláciivsietbuýchodvetviach(d'alejlen 

"Zákon o regulácii")' ak SSD a Úziuái.i;'ĺ.t'ur.;d*ďŇň;;uia riešenísporu' ak s tým obaja účastnícisporovéhokonania súhlasia a ak od poruš'nĺa poui,.'nostijčastnĺká sporovéil k;;;;.uplynulviacätoi.jä, ň"Ll,..l ro vecirozhoduje
9"l0' Užívatel'sústavyjepodl'a$37ZákonaoreguláciiopravnenýpredloŽit'ÚRSonaaltematívnerĺešeniesporsoSSD,aksaohl,adom

predmetu sporu uskutočniĺo reklamačné lionanie a uzĺv?ŕ9i:ú;úô;;illasí s výsledkomi.Ĺlr'äi. ä.bo so spôsobom jej
ľĺ',tiľi;ľÍÍffi'J'ľ'fiľ;x1lĹ;:ĺľ#;;jje dotknutá Ná'ň;;Jääiiunu ĺós.niu ,pil F ňň#e predloŽit,najneskôr

9'11' Zmluva je vyhotovená y dy-och l.ounopi'o.t', 
''ktoých 

obe zmluvné strany obdržĺa po 1 vyhotovení.9'12' Zmluvné strany sa dohodli, z" pn:ainj-rrtrn;;;il' ili."ž'lrr*''rä'ĺ1i" 
:ľo*i9 p19yľm poriadkom Sĺovenskejrepubliky' Zmluvné strany sa dohodli' ĺ' 

'mruunv 
u't''ň ,. .iuĺi}áionoň o' *.rgu,ĺke, príslušnými vyhláškami Ministerstva

 .^ i3'š3'Jľľ,'?}#L:'Jflll;:',!:ĺ;;!il,u.ffffi;Tŕi''ffikamĺpĺpo1enia' e,.íaá,Län'i' poriadkom SSD,

:]: íil:fiilľIľ#||*'ei'.r',ľľiĺJ,T[il;ľ, 
je1oôtlaonom prečítanĺslobodne, nazákladevlastnejvôle, váŽne a nie

' '- #jĹillli::'t#:,1Í.Till,iľ"ľľ'''ŕ';ľJJi#i:.:T:ľľ:ffľ9;?Jľ dodatkov. Pri zmene poŽiadavky UŽívatel,a

VŽiline,dňa: t',- -' :

Za Stredoslovenskú distribučnú, a.s.;

Mgr. Anna Rechtoríková
Riaditel' divízie
Zákaznícke sluŽby

Tuzovka, dňa:

ZaUŽivaIel'a sústavy:

JUDr. Ľubomh Golis
primátor mesta

t']tsTo ruRZo\1lG
0i3 54
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Tento materiál je duševn; m majetkom SSD,.a.s. Žiadna časť tohto materiálu nesmie byť reprodukovaná alebo použitábez
jeho písomného povolenia zo Strany SSD a.s. Tľasy vedení s iba informatívne a pred začatim vykopov ch prác musíte
požiadať o ich vyličenie.
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Stredoslovenská dlstribučná, a. s., Pri Rajčianke 292718, o1o 47 Žilina
lČo: go 442151, lČ opH: sK2o22187453, DlČ: 2022187453
tel.: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk

Zo dňa
03.02,2022

Naša značka
202202-NP-0173-1

Vybavuje
Michal Slyško / 0850 166 007

VáŽený zäkazník
Mesto Tuzovka
Stred 178/

023 54 Tuzovka

Žillna
28.02,2022

Vec: Vliadrenie k technichým podmienkam pilpoienia

ŠpeciÍikácia požiadavky:

Názov stavby :

Žiadatel:
Popis stavby:
Adľesa odbemého miesta:
Katastrálne územie:
Parcelné číslo:
Čísb žiadosti, pre ktoré je toto
vyjadrenie vydané:

Priemyselné zoskupenie
Mesto Tuzovka
Pripojka NN
Predmier, 023 54 Tuzovka
Tuzovka
2431t4
202202-NP-017T1

Na základe Vašej žiadosti Stredoslovenská distribučná' a.s. (ďalej len ,,SSD") stanovuje
nasIedovné technické podmienky ptipojenia do distdbučnej sústavy v majetku SSD:

1. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK):

Hlavný istič pred elektromerom s charakteŕstikou B:

o MRK poŽadovaĺý: 3x 50 A
o MRK odsúhlasená: 3x 50 A

2. Existencia elektroenergetických zaĺiadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD' Zakreslenú orientačnú trasu
elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prilohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu
podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 5.2. tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môŽu nachádzať na situačnom uýkrese:

červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné'

zelená prerušouanä čiara - NN vedenĺa vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.

3. Špeciíikáciapľipojenia:

3.1 Bod pĺipojenia k disÍibučnej sústave SSD:
o Poistková skrinka SPP 2 v majetku SSD na podpemom bode pri parcele KNC 2451/1

od určeného bodu pripojenia Žiadame vypracovať projektovú dokumentáciu NN el. pľípoiky a zaslaťju do SSD na
schválenle.

1



Uvedený bod pripojenia je vyznačený v priloŽenom situačnom uýkrese, ktorý Vám zasielame ako prĺlohu tohto vyjadrenia'

3'2 Spôsob pripoienia:

o Vybudovanie pripojenia, ktore sa skladá z kábloveho zvodu na podpernom bode a istiacej skrinky SPP 2 (3x63A)' ktorej

umiestnenie je deÍjnované v bode 3'1 tohto vyjadrenia, Vám zabezpečí ýlučne SSD po splnení podmienok pripojenia

deÍinovaných v tomto vy1adrenĺ (bod 4.6)

3.3 Špecifikáciaelektrickehoprĺvodu:

Elektrický prĺvod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača bude vyhotovený káblom zodpovedajúcim maximálnemu
prúdovému zaťaŽeniu a úbytku napätia v zmysle platných sTN EN' pričom minimálny poŽadovaný prierez el. prívodu bude

AYKY-J4Bx25mm2 a maximálny prierez z dÔvodu pripojite|'nosti elektrického prĺvodu k určenému bodu pripojenia bude AYKY_

J4Bx35mm2 . Elektľický prívod bude ukončený na hlavnom ističi pred meranĺm (plombovateľná čast).

3.4 Meranie:

Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (d'alej RE) umiestnenom na verejne prĺstupnom mieste - na
hranĺci pozemku s veľejnou komunikáciou (napr. v oplotení). Upozorňujeme. že vzdialenosť rozvádzača RE od bodu
pripojenia môŽe byt max. 30 m. Rozvádzač RE môŽe byt umiestnený v minimálnej vzdialenosti 2 m od podperného

bodu. Ďalšie informácie sú uvedené v bode 5.7 tohto vyjadrenia.

3.5 Druhodsúhlasenéhoelektrickéhovykurovania:

Priamovýhrevné

3.6 Vyjadrenie pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia:

Toto vy1adrenie nie je možné pouŽiť pre účely podl'a zákona č'50/1976 Zb. o územnom plánovanĺ a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného pľedpisu. Toto vyjadrenie nie je moŽne pouŽiť ani ako

súčasť ohlásenia drobnej stavby. Pre vyššie uvedené účely je potrebné poŽiadať SSD o vydanie stanoviska k projektovej

dokumentácii elektrického prívodu vypracovanej z bodu pripojenia určeného v tomto vyjadrenĺ pre poŽadovaný objekt

pľipojenia (stavby) vrátane koordinačnej situácie umiestnenia objektu pripojenia (stavby). SSD nezodpovedá, ani sa nijakým

spôsobom nevyjadruje k vybudovaniu a údÉbe NN elektrického prívodu.

ĺ
Postup pre realizáciu pripojenia:

4.1' V termĺne do 75 kalendárnych dnĺ od zaslania tohto vyjadrenia podpĺšte dve kópie Zmluvy o pripojenĺ, ktoru sme Vám zaslali

spolu s ýmto vyjadrením a zašlite na adresu SSD:
Stredoslovenská distribučná' a.s.
Pľi Rajčianke 292718

0'10 47 Zilina
4.2. Najneskôr do dátumu uvedeného v Zmluve o pľipojenĺ uhradte pripojovacĺ poplatok ak boltento v Zmluve o pripojení

vyčĺslený' Výška pripojovacieho poplatku, dátum splatnosti ako aj čĺslo bankového účtu SSD je uvedený v článku ,,ll. Faktúra

- Zálohový list" Zmluvy o pripojení' Uhradu je moŽné zrealizovať bankovým prevodom alebo prostrednĺctvom poštovej

poukáŽky' Podpisom Zmluvy o pripojcnĺ a zaplatenĺm pripojovacieho poplatku sa technicke podmienky pripo|enia pre Vás aj

pre SSD stávajú záväzné.

4.3. Ak ste boli v bode 3.6. tohto vy1adrenia požiadaný predloŽiť projektovú dokumentáciu (d'alej len 
"PD") 

pre účely územného

rozhodnutia, alebo stavebného povolenia môŽete v prípade elektronického podania Žiadosti nahrať PD v elektronickej

forme v detaile Žiadosti po prihlásenĺ sa na našej intemetovej stránke www.ssd'sk v sekcii 'onĺine 
žiadosti/ Overenie

stavu Žiadosti". Alebo môŽete poŽiadať o vydanie stanoviska k PD samostatnou Žiadosťou, ktoru nájdete taktiež na

www.ssd,sk. Upozorňujeme. že pred vybudovanĺm elektrického prívodu ste povinný zabezpečiť súhlasy majitelbv dotknutých

nehnuteľností. na ktorých je'lento elektrický prívod umiestnený'

4.4. NajneskÔr do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o pripojení pripravte odbemé miesto v zmysle tohto vyjadrenia a p|atných

noriem, pričom prípravu odbemého miesta by ste mali zrealizovať prostredníctvom odborne spÔsobilej osoby, t.j.

prostrednĺctvom elektrikára s príslušnou odbornou spôsobilost'ou a oprávnením na takýto výkon prác podl'a legislatĺvy.

V prípade ak máte otázky, alebo potrebuje vysvetliť niektoru časť vyjadrenia, !e možne konzultovať dané vyjadľenie s

4.
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pracovníkom našej spoločnosti, ktorý ho vystavil. Ak ste podali žiadosť elektronicky môŽete komunikovat'pľostredníctvom
nášho weboveho portálu.

4'5' Po prípľave a vybudovanĺ elektrĺckeho prívodu a meracieho miesta, t.j. po osadení elektromerovéh orozuádzačaa zhotovenĺ
elektrickeho prívodu od daného elektromerového rozvádzačapo bod pripojenia v súlade s týmto vyjadrením nám zašlite

a
to prostredníctvom nášho webového portálu (v detaile Žiadostĺ po prihlásenĺ sa na našej intemetovel stranke www.ssd.sk
v sekcii 

'online Žiadosti / overenie stavu Žiadosti") ak ste podalĺ Žiadost'elektronicky, alábo prostredníctvom vypĺsaného
tlačiva čestneho prehlásenia, ktoré nájdete na www.ssd.sk , a ktoré je potrebné posĺat'na adresu SSD. Čestné prehlásenie
nahrádza predkladanie Správy o odbomej prehliadke a odbomej skúške (revĺznej správy) a atestu od elektromerového
rozvád'zača, ktoré je zákazn ík povinný mat' vyhotovené, prĺčom ich pname predloŽenie jä potrebné len ak o to SSD dodatočne
poŽiada. Cestným Pr9ll4sením zákazník prehlasule. Že splnil technické podmienky pripojenia a jepripravený na pripojenie k
distribučnei sústave SSD.

4.6' Po prijatí čestneho prehlásenĺa Vám zašle SSD potvrdenie o jeho prijatĺ e-mailom alebo poštou podl'a spôsobu ako
bolo čestne prehlásenie doručené. Naša spoločnosť na základe informácie o pripravenosti odbemeho miesta zrealizuje
vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pľĺpojenie do distribučnej sústavy podl'a bodu 3'2 tohto
vyjadrenia najneskôr do termínu uvedeného v Zmluve o pľipojenĺ, v článku l. 

'Termín 
vybudovaňia elektroenergetického

zariadenia SSD" kde lehota plynie odo dňa splnenia všetkých technických a obchodnýóh podmienok pripojenijdeÍinovaných
v tomto vyjadrení a v Zmluve o pripojenĺ. Po realizácii pripojenia Vášho odbemého miesta do distribubnej sústavy Vám o ĺom
pošleme oznámenie e-mailom, alebo poštou.
UPozorňujeme' Že ak do dobY Prijatia čestného prehlásenĺa nebude z Vašej strany zaslaná podpĺsaná Zm|uva o pripojenĺ,
zaplatený pripojovací pqp!-atok (ak bol stanovený) a prĺpadne odsúhlasená'PD (aŕ bo|a pŇilň nebude z našej sňil-
realizovane pripojenie Vášho odbemého miesta do distribučnej sústaw. nakoľko nebudil Vašej strany sp|nuné i..hilké ,
obchodne podmienky pripojenia.

4.7. Po vybudovaní prípojky a pripojení elektrického prĺvodu do distribučnej sústavy, si vyberte dodávatela elektriny a uzafuorte
s ním Zmluvu o dodávke a distribúciĺ elektriny' Zoznam dodávatelbv je uvedeqi n' iľánke Úradu pre reguláciu sietbvých
odvetví. Dodávatel'poŽiada SSD o montáž elektromera a naša spoločnosť násĺedne v zmysle platnej legislatĺvy zrealiiuje
v termíne podl'a platnej legislatívy montáž elektromera za predpokladu, že odbemé miestó je pĺpravänďv súlade so
stanovenými podmienkami v tomto vyjadrenĺ.

5.2.

5. Všeobecnépodmienky:

5.1

5.3.

5.5.

5.6.

5,7

Upozorňujeme, Že akákolVek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie
Piĺpojky NN a násĺednej fyzickej inštalácie elektrického prĺvodu a osadenia rozvádzača meľania je potrebne riášiť Žiadosťou o
tÚto zmenu.
V zmysle stavebneho zákonaje pre určenie presnejtrasy podzemných vedenĺ potrebne fyzicky ju vytrýčiť. PresnÚ trasu
podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej .ez .plfuá.iu''uerejnenú na
internetovej stránke www.ďsd'sk (sekcia Elektronické sluŽby) vytýči určený pracovník pŕslušného sľediska údžby SSD v
danej lokalite.
od energetických zanadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysĺe zákona251t2012Z.z., abezpečné vzdialenosti
podl'a príslušných noriem sTN. Pri NN vzdušných vedeniach poŽadujeme dodžať manipulačný technický priestor ,ĺ 

meter
od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na kaŽdú stranu. Pri realizácii uýkopových piac, ziáoame ne[orušiť celistvosť
uzemňovacej sústavy. Záĺoueň si Vás dovol'ujeme upozomiť, Že v danej lokalite sa môŽu nachádzať aj podzemne vedenia
tretĺch osôb.
V prípade súbehu a kriŽovanĺ zemných káblových vedenĺ žiadame dodržať manipulačný pŕestor min. 'l meter na kaŽdú
stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadenĺ nezodpovedáme za poškodenie Vášho
zariadenia

Vyhotovenie odbemého elektrického zariadenĺa odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD Žiadame realizovať v
zmysle platných STN a zákona 25112012Z'z.
Elektrický prívod definovaný v bode 3.3 je súčastbu odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane
RE a má byt'vyhotovený v súlade so "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeňiu odberných miest do
distribučnej sústavy SSD", ktoré sÚ zveľejnené na www.ssd.sk v sekcii .Dokumenty,'.
Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5' Preprípadné blokovanie tepelných
elektrospotrebičov musia byt splnené technické a obchodné podmienky príslušnej iadzby. Pred elektromerouým
rozvádzačom RE musí byt voľný rovný priestor aspoň 800 mm' V rozvádzači RE áochádia k rozdeleniu napáiacej sústavy z
TN-C na sústavu TN'S, ktorú je potrebné riešiť mimo pĺombovanú čast' rozvádzača RE. V RE musĺ byt'označäný_elekľĺcŕý
prívod od bodu pripojenia ako aj hlavný istič menom odberateľa, aby bolo moŽné pri pripojení odberaiel'a do distiibučnej
sústavy SSD a montáŽi elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia. Podróbnosti o podmienkach merania
nájdete na našej intemetovej stránke www.ssd.sk v sekcii 

'Dokumenty.Práce na elektrickom prívode a jeho montáŽ. ako aj ostatne práce na vyhradenom elektnckom zariadení mÔŽe realizovať
iba odbome spósobĺlá osoba v zmysle Vyhĺášky 508/2009 Z.z.,klorÚsipre vykonanie prác zabezpečuje Žiadatel'. Pre
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Vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prĺvodu k vyššie určenemu bodu pripojenia k DS Žiadame, aby bol

dodžaný prierez vodičov podľa bodu 3.3.

5.9' Každé novo vybudovane odbeme elektľicke zariadenie odberateľa musí mať pred poŽiadavkou na montáŽ určeného meradla

vykonanú prehliadku a s ňou spojene merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver,

Že ,,Zaiadenieje schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky''. Následne po pripojenĺ odbemého elektrického zanadenia
k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daneho zariadenia a vystavená Správa o odbornei
prehliadke a odbomej skúške elektrickeho zariadenia (revĺzna správa od elektrickeho prívodu z odovzdávacieho miesta po

elektromerový rozuädzač) v súĺade so zákonom č.12412006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z' a Protokol o kusovej skúške

elektromerového rozvádzača' korý je odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s $ 39 ods. 9 Zákona o

energetike.
5'1 0' SSD je potrebné požiadať o samostatné vyjadrenie spojene s budúcou prevádzkou odberného miesta, ak o to uŽ nebolo

poŽiadané, v prípade ak na odbemom mieste bude dodatočne:
o inštalovaná technológia pre elektricke vykurovanie z dôvodu posúdeniazať.aženia sústavy, určenia špeciíických podmienok

úpravy odberového zariadenia odberateľa a odsÚhlasenie prĺslušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie,
o inštalovaná a prevádzkovaná nabíjacia stanica elektromobilov,

o inštalovaný malý zdroj do 1 0 kW náhľadný zdroj alebo podpomý zdroj elektriny,

o zämer pre prevádzkovanie odbemého elektľickeho zaňadenia ako miestnej distribučnej sústavy.

Bez kladného vyjadrenia SSDje špeciÍická prevádzka odbemého miesta zakázaná a hodnotená akozávažné porušovanie

technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odbemeho miesta k distribučnej sústave SSD.
5.11' ssDsiVásdovoľujeupozomiť,ŽevprípadeúpravvelekÍickýchrozvodochnaodbemýchmiestachvbytovýchdomoch

(napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z hľadiska bezpečnosti potrebné pred kaŽdou zmenou informovať správcu bytového

domu o rozsahu danej zmeny. Následne by mal správca býoveho domu posÚdiťvplyv navrhovaných zmien na existuiúce

inštalačné rozvody býového domu (stupačkové vedenia), ktoré sú v jeho správe tak, aby nedošlo k ohrozeniu Života, zdravia

a majetku osôb'
5.'l2. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendámych mesiacov od jeho vystavenia' Vyjadrenie stráca platnosť pŕ zmene údajov,

nazáklade ktorých bolo vydane (zmena lokaliý, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). Pri ďalších žiadostiach k

predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloŽenie Íotokópie tohto vyjadrenia.

S pozdravom,

;/,'1oiĺ11
lng. Roman Skákala

vedúci odboru
Nové pripojenia
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