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Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 292718, olo +l Žnĺna
lČo: go 442151' lČ ppH: sK2o221874sg, olČ: 2022187453
tel.: 0850 1ô6 oa7, e-maĺl: prevadzkovatel@ssd.sk, wrĺĺw.ssd'sk

Číslo zmluvy: 202203.NP.0865

zMLt'vA o pRlpolrľíZARľADEľ{|A t'!ŽĺvATEu sÚsTAVY Do DlsTRlBučľrl sÚsrĺw
uzatvorená v zmysle ustanovení $ 269 ods' 2. Obchodného zákonnĺka

a príslušných ustanovení zákonač,.251120122. z. o energetike (ďalejlen,,Zmluva")

odberného ĺniestaä"

Fľevádzkovateľ distľibučnej sústavy Užívateľ sústavy

Názov: Stredoslovenská distribučná, a's. Názov: Mesĺo Turzovka

Sĺdlo: Pri Rajčianke 2927 18

010 47 Žilina
Sídlo:Stred 178'a23 54 Tunovka

lČo: eo 442'l51 Korešpondenčná adresa: Stľed 178,023 54 Tuzovka

lČ DPH: sK2022187453 lČo: 00314331 lČ opH: DÉ:2020553315

DlČ:2a22187453 e-mail: anton.docar@gmail.com
Telefónne číslo: +42 1 9486'l 6786

obchodný register okresného súdu v Žilĺne Ood.
Sa, vloŽka č.: 105'ĺ4/L

obchodný register odd: vĺoŽka:

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

BIC:SUBASKBX
Číslo obchodného partnera: 1 o5oo02545

ďalej len 
'SSD" ďalej len,,Užĺvalel' sústavf'

0bjekt Verejné osvetlenie

Katastrálne územĺe a čísla parciel Tuzovka 3844/1

Ulica/č. domu/obeďPSČ Turzovka'Stľed, 023 54 Tuzovka

Číslo odbemého miesta/ElC kód: 242S34611703000D

Špecifikácia miesta dodávky: 
}

Tľvalý odber

Špecifi kácia pripojenia (napájacie vedenie): štandardné vedenie

Spôsob prístupu k meraniu: Trvale prístupné z verejnej komunikácie

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

Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupňa - štandard

Maximálna rezervovaná kapacita ('MRK") kW:

Maximálna rezervovaná kapacita ('MRK) A: 3x254

Spôsob určenia a zmeny MRK: MRK sa určuje dohodou na základe Žiadosti UŽĺvateľa sústavy (Žiadosť

o MRK pri novom pľipojení, znĺŽenía zvýšeníMRK na existujúcom

odber.mieste) prĺ splnení Obchodných a Techniclcých podmienok PDS, pričom

o zmenu moŽno poŽiadať prostrednĺctvom Íormuláru SSD

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

Zmĺuva sa ýka: Nového pripojenia

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

Napätbvá hladina odotzdávacieho miesta priame NN

Teľmín vybudovania elektroenergetického

zariadenia SSD:
Do 2 mesiacov po splnení podmienok pľipojenia



Faktúra - zálohový lisi nie je faktúrou pre účely odpočítanĺa DPH.
V zmysle Zmluvy Vám Íakturujeme zálohovo pľipojovací poplatok, vo výške stanovenej RozhodnutÍm URS6 ako pevnú cenu pre
napäťovú úroveň NN:

Výška zálohovej platby (vľátane DPH):

Varĺabilný symbol platby (totoŽný s čĺslom Faktúry - zálohový list):

Dátum splatnosti:

SpÔsob Úhrady:

Zálohovú platbu za pripojovací poplatok vo uýške: 236'7 EUR uhraďte na účet SSD:

sK44 0200 0000 0021 4355 0551 s variabilným symbolom:4320049406

236.7 EUR
4320049406
12.07.2022
bezhotovostne

ll" FAKrÚRA . zÁuoľotľŕ L!$T č. {varĺabilný symbol)

lll. Fredrnet Zrnluvy

3.1' Táto Zmluva sa uzafuára z dÔvodu umoŽnenia pripojenia odberneho elektľického zariadenia UŽĺvateľa sústavy do distribučnej

sústavy SSD, zabezpečenia dohodnutej kapacĺty vo výške maximálnej rezervovanej kapaciý (ďalej skrátene aj,,MRK") uvedenej

v čl.l Zmluvy a:
_ zabezpečenia fozického pripojenia odberného elektrického zariadenĺa UŽívateľa sústavy do distribučnej sÚstavy SSD,
- zmeny technických parametrov odbeľného elektrického zariadenia UŽívateľa sústavy,
- zmeny pÔvodnej hodnoý maximálnej ľezervovanej kapacity na aktualizovanú hodnotu MRK uvedenú v čl.l Zmluvy,

a to na základe Žiadosti UŽívateľa sústavy evidovanej pod číslom : 202203-NP-0865
3'2. SSD sa zaväzuje v prípade splnenia podmienok dohodnutých v tejto Zmlgve umoŽniť pripojenie odberného elektrickóho

zariadenia UŽívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD, zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške MRK uvedenej v čl. ĺ Zmluvy
a:

- po splnení podmienok pľipojenia uvedených v čl. Vl. Zmluvy pripojiť odbeľné elektľické zariadenie UŽívateľa sústavy do

distribučnej sústavy SSD,
- umoŽniť UŽívatelbvi sústavy zmenu technických paľametrov zariadenia UŽívateľa sústavy,
_ umoŽniť UŽívateľovi sústavy zmenu pÔvodnej MRK na odbeľnom mieste uvedenom v čl. l. Zmluvy a zabezpečiť dohodnutú

kapacitu vo yýške aktualizovanej fulRK uvedenej v čl' l Zmluvy,

3.3. UŽívateľ sústavy sazaväzlip uhradiť SSD cenuza pripojenie, a to spôsobom a vo výške uvedenými v Zmluve. Uhradou ceny
za pripojenie UŽĺvatelbvi sústavy nevzniká nárok na majetkovÚ účasť na elektroenergetickom zariadení vybudovanom SSD za
účelom pľipojenia'

o 
,V" Cema za pľĺpojemie

4'1. UŽívatel'sústavy sa zaväzuje zaplatiť SSD cenu za pĺipojenie vo výške stanovenej platným rozhodnutím Úradu pre reguláciu

sieťoqých odvetví (ďalej len 
"ÚRS0" ) ako pevnú cenu za pripojenie do distribučnej sústavy SSD (d'aĺej len ,,pľipojovací poplatok").

Pripojovací poplatok uhradí UŽívatel'sústavy zálohovo vopred' Výška a termĺn úhrady pľipojovacieho poplatku sú uvedené

v článku ll. - Faktúra - zálohový list.

4.2' K prijatej platbe vystaví SSD Íaktúru v súlade s platným zákonom o DPH' Vyúčtovanie pĺipojovacieho poplatku vykoná SSD
vyúčtovacou faktúrou, vyslavenou do 15 dnĺ po pripojení odberného miesta kjestvujúcej distribučnej sústave SSD. Prípadný

nedoplatolĺ/preplatok z vyúčtujúcej faktÚry uhradí povinná strana v lehote do 14 dnĺ odo dňa vystavenia faktúry' V prĺpade, Že

platba bude uhradená na iný účeĺ, alebo pod nesprávnym variabilným symbolom, prípadne v inej ako dohodnutej výške' bude

povaŽovaná za neuhradenú a UŽívateľovi sústavy nevznikne nárok na pripojenie' Uhradou pripojovacĺeho poplatku UŽĺvateľovi

sústavy nevzniká nárok na majetkovú účasť na elektroeneĺgetickom zariadení vybudovanom SSD za účelom pripojenia.

V' Neoprávnený odbeľ

5'1. Zmluvné strany berú na vedomie, Že neoprávneným odberom elektriny je odber elektriny bez uzavľetejzmluvy o pripojenĺ

do distribučnej sústavy SSD alebo V rozpore s touto Zmluvou' Pri neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu

odoberal, povinný uhradiťskutočne vzniknutú škodu' Ak nemoŽno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a

spoľahlivých podkladov, pouŽije sa sposob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elekriny ustanovený príslušným

všeobecne záväzným právnym predpisom.



Vl. Podmicnky pripojenia

6'1' Pripojenie k distribučnejsústave SSD sa uskutočňuje v súlade s touto Zmluvou, pripojovaeĺmipodmienkamistanovenýmivo
vyjadrení SSD (ak takéto vyjadľenie bolo zo strany SSD vysiavené), ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy, v iĺlade
s 0bchodnými podmienkami pripojenia do distľĺbučnej sústavy, ktoýmĺ sú podrnien$ pripojenia do diskibučnei sústavy uvedené
v kap|tole č. 2 platného Prevádzkového poriadku SSD {ďalej len ,,obchodné podmienky pripojenia''), Technicŕými podmienkami
SSD (ďalej''TP ssD')a v súlade s platnýmivšeobecne záväznými právnymipredpismi, s ktorýmisa zmluvné strany riadne
oboznámili. obchodné podmienky pripojenia a TP SSD sú k dispozíciĺ na webovom sĺdle SSD www.ssd.sk.

6.2. SsD poskytne UŽívatelbvi sústavy plnenie podľa článku lll' tejto Zmluvy len po splnenĺ všetkých povinností UŽívatel'a sústavy
uvedených v Zmluve, obchodných podmienkach pľipojenia, TP ssD a po splnení pripojovacích podmienok stanovených vo
vyjadrení SSD' ak takéto vyjadrenie bolo zo stľany SSD vystavenó a prĺ zabezpečení potrebnej súčinnosti UŽívatel'a sústavy
spojenej s pripojením, po úhľade pľipojovacieho poplatku v zmysle čl' ll- Faktúra - zálohový list.

6.3. V prípade, Že UŽívatel' sústavy získa povolenie na prevádzkovanie miestnej dislribučnej sústavy, ktorej odberné miesto je totoŽné
s odberným miestom podľa tejto Zmluvy, je povinný to bezodkladne oznámiť SSD a v prípade, Že SSD o to poŽiada, je UŽívatel'
sÚstavy povinný uzatvoriť so SSD novú zmluvu o prípojenĺ. V prĺpade, Že SSD zistí, Že UŽívateľ sústavy získal povolenie na
prevádzkovanie miestnej distrĺbučnej sústavy, ktorej odberné mĺesto je totoŽné s odberným miestom podľa tejto Zmluvy, je
UŽívateľ sústavy povinný uzatvoriť so SSD novú zmluvu o pripojení, ak o to SSD UŽívateľa sústavy poŽĺada' Poľušenie povinnosti
podl'a tohto bodu je podstatným porušenĺm Zmluvy a SSD má pľávo od lejto Zmluvy o pripojení odstÚpiť'

6'4. UŽívatel' sústavy svojím podpisom Zmlu'ĺy potvľdzuje, Že je vlastníkom nehnutel'nosti, respektĺve disponuje súhlasmi s
nakladaním s nehnutel'nosťou od vlastníkov, ktorĺ majú v súhľne nadpolovičný vlastnícky podiel k nehnutelhosti, v ktorej sa
nachádzai bude nachádzať odbemé miesto špecifikované v čl. l' Zmluvy. UŽívateľ sústavy prehlasuje, Že pre účely tejto Zmluvy
je v zmysle platnej legislatĺvy oprávnený s uvedenou nehnuteľnosťou nakladať, čoje na poŽiadanie SSD povínný pľeukázať.

7.2.

7.3.

7,4.

8.'r

Vll. Terĺnín realizácie prĺpojeĺlia ,

SSD umoŽní pripojenie UŽĺvateľa sústavy spÔsobom podľa čl. lll Zmluvy po spĺnenĺ podmienok tejto Zmluvy, TP
SSD, obchodných podmienok pripojenia a po splnení pĺipojovacích podmĺenok stanovených vo vyjadrení SSD v lehote podľa
platných pľávnych predpisov.

Termín vybudovania elektľoenergetického zariadenia SSD je uvedený v článku l. Špecifikácia odberného miesta, termĺn
realizácie pripojenia, a je závislý odo dňa právoplatného stavebnóho povolenia na vybudovanie elektroenergetického zariadenia
SSD, ak je takéto zariadenie budované pre účely predmetného pĺipojenia' SSD si vyhradzuje právo na zmenu termínu
vybudovania elektroenergetického zarÍadenia SSD, alebo zmenu technického riešenia pripojenia, pričom zmenu teľmínu SSD
oznámĺ UŽívateľovi sústavy aj s uvedením dÔvodu zmeny teĺmínu'
UŽívateľovi sústavy vzniká právo na pripojenie najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktoré je
vydané pre SSD ako prevádzkovateľa distrĺbučnej súslavy na vybudované elektroeneĺgetické zariadenie, ak je vybudovanie
elektroenergetického zďriadenia SSD potrebné pre pripojenie odbemého elektrického zariadenia UŽívateľa sústavy do
distribučnej sústavy SSD'
V prípade, Že UŽívateľ sústavy neuhradil pripojovací poplatok v stanovenom termíne ,,Dátum splatnosti vo Fakúre * zálohovom
liste" je povinný podať novú Žiadosť o pripojenie. V takomto prípade bude stanovený nový termín realizácie pripojenia'

Vlll' Platnost'Zm|uvy a ukončenie Zmluvy

Zmluva bola vypracovaná na základe Žiadosti UŽívatel'a sústavy a na základe nĺm dodaných podkladov potrebných pľe
vypracovanie Zmluvy a uzatvára sa na dobu neurčitú' UŽívateľ sústavy s podmienkami uvedenýmĺ v Zmluve uzatvorením Zmluvy
súhlasil'
Zmluvu možno ukončit':
a) písomnou dohodou zmluvných strán.
b) spÔsobmi ustanovenými v 0bchodných podmĺenkach prĺpojenia a v platných právnych predpĺsoch
c) odstúpením UŽívaĺeľa sÚstavy od Zmluvy v prípade podstatného poľušenia tejto Zmluvy zo sirany SSD' Podstatným

poruŠením tejlo Zmluvy zo strany SSD je opakované nespĺnenie povinností podľa tejto Zmluvy a obchodných podmienok



pripojenia zo stÍany SSD a io ani v dodatočnej lehote nie kľatšej ako 30 dní poskytnutej UŽĺvatel'om sústavy na základe
písomnej qizvy doĺučenej SSD. odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho písomneho doručenia SSD.

d) odstúpením SSD od Zmluvy, ak UŽĺvatel' sústavy poruší povinnosť ustanovenú v Zmluve alebo vyjadrení SSD, ak
bolo UŽĺvateľovi sústavy takéto vyjadrenie zo stľany SSD vydané' alebo poruší povinnosť ustanovenú v obchodných
podmienkach pripojenia a k náprave nedÔjde ani na základe pĺsomného upozoľnenia zo shany SSD.

e) odstÚpením SSD od Zmluvy aj bez predchádzajúceho písomného upozornenia SSD a to v prípadoch podstatného
porušenia Zmluvy alebo podstatného poľušenia obchodných podmienok pľipojenia.

í; rĺýpoveďou zo strany sSD, ak UŽĺvateľ sústavy nezačal pridelenú MRK ani po uplynutí 12 mesiacov od pripojenia

odberného elektrického zariadenia vyuŽívať, čo viedlo k jej zníŽeniu zo strany SSD, a ani po znĺŽenĺ MRK UŽívateľ
sústavy nezačal ani túto zníŽenú hodno{u fr/RK do 12 mesiacov od jej zníŽenia vyuŽívať. DEka výpovednej lehoty je v

takomto prípade jeden mesiac a začĺna plynúť prvýĺĺt dňom rnesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved'

odberateľovidoručená a uplynie posledným dňom prĺslušného mesiaca.

8.2. Zmluva taktieŽ zaniká:

a) ak UŽívateľ sústavy neuhradí SSD pripojovací poplatok v súlade s údajmi a v termíne uvedenom v čl. ll Zm|uvy,

b) ak v lehote do 24 mesiacov odo dňa nadobudnulia účinnosti Zmluvy UŽívateľ sústavy nepreukáŽe SSD splnenie
technických podmienok pripojenia spÔsobom uvedeným v príslušnom vyjadrenĺ SSD' ak bolo UŽívatel'ovĺ sústavy takéto

vy'jadrenie zo stľany SSD vydané,

c) ak v lehote do 60 dnĺ odo dňa doručenia oznámenia o realizácii pripojenia do distribučnej sÚstavy zo strany SSD, nebude

spoločnosti 8SD doručená Žiadosť o inštaláciu elektromera zo strany UŽhĺateľom sústavy vybratého dodávatel'a elektriny,

d) uzafuorením novej zmluvy o pľipojenĺ medzi zmluvnými stranami pre odberné miesto špecifikované v čl. l. Zmluvy, ktorá

túto Zmluvu nahrádza. V takomto prípade Zmluva zaniká dňom nadobudnutia účinnosti novej zmluvy o pripojenÍ.

8.3. Ustanovenia bodu 8.3. písm' c) Zmluvy sa nevzťahuje na UŽhĺateľa sústavy na odbemom mieste, ktoré je v čase nadobudnutia

účinnosti Zmluvy uŽ pripojené do distribučnej sústavy SSD.

lX. Záverečné ustanovenĺa

9'1' SSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy v súlade so zákonom č.'t8/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektoých zákonov zhromaŽďuje a spracúva osobné údaje UŽívateľa sústavy v rozsahu ako sú uvedené v tejto

Zmluve' SSD spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ diskibučnej sústavy v rozsahu potrebnom na v'ýkon podnikatel'skej

činnosti SSD a na účely uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, fakturácie

ceny za pľipojenie alebo iných pohľadávok z tejto Zmluvy alebo vzniknutých z neoprávneného odberu elektriny' Pľáva UŽĺvatel'a

sústavy v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sÚ uvedené v $21 a nasl. Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných

údajov a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Práva UŽívateľa sústavy a tieŽ informácie o spracovaní osobných údajov sú

zveľejnené na webovom sídle SSD wwwssd.sk v časti Ochrana osobných údajov a UŽívatel' sústavy ýmto potvrdzuje, Že sa

s nimi oboznámil'
g.2. UŽívatel'sústavy je polfnný pripojovací poplatok zaplatiť na účet SSD s číslom variabilného symbolu uvedeným v čl' ll Zmluvy,

a to najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného v čl' ll Zmluvy. V prĺpade neuhradenia pripojovacieho poplatku najneskôľ do

dátumu uplynutia tejto lehoty' Zmluva zaniká.

9.3' Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Nadobudnutím účinnosti Zmluvy sa nahrádza prĺpadná

doteraz medzizmluvnými stranami uzatvorená platná zmluva o pripojenípre odberné miesto špeciÍikované v čl. l' Zmluvy, ktorá

zároveň týmto stráca platnosť a účinnosť s výnimkou tých práv a povinnostĺ, z ktoých povahy Vyplýva' Že aj napriek zániku
pÔvodného zmluvného vzťahu zostávajú naďalej v platnosti.

9'4' Ak je Zmluva uzaváraná so subjektom, ktoľý je povinný zverejňovať Zmluvu v súlade s $47a občianskeho zákonníka,

zmluvné strany sa dohodli, ŽeZmluva je plaĺná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami avšak účinnosť nadobudne dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s $ 47a občíanskeho zákonníka' UŽívateľ sústavy je povinný infoľmovať SSD o

dni zverejnenia tejto Zmluvy.

9'5' Zaplatenie pripojovacieho poplatku je podmienka na realizáciu pripojenia odberného elektrického zariadenia UŽívatela sústavy

k distribučnej sústave SSD spÔsobom podľa čl. lll. Zmluvy. Uzavretím Zmluvy UŽívateľ sústavy berie na vedomie vznik práv

a povinností pre SSD a UŽĺvateľa sústavy, ktoré pľe nich vypljnĺajú z tejto Zmluvy, obchodných podmienok pripojenia, TP ssD
ako aj pripojovacích podmienok stanovených vo vy1adrení SSD'

9'6. UŽívateľsústavyjevzmysle$39odsek'l1zákonač.251l2lĺ2Z.z.zákonaoeneľgetikeaozmeneadoplnenínĺektorýchzákonov
povinný umoŽniť bezodplatne SSD distribÚciu elektriny cez svoje odberné elektrické zariadenie' ktoré je pripojené do distribučnej

sústavy SSD zaslučkovaním' Porušenie tejto povinnosti zo strany UŽívatel'a sústavy je podstatným porušením Zmluvy.

9.7. UŽívateľ sÚstavy vyhlasuje, Že údaje a podklady, ktoré pos(fiol, sú správne a technický a právny stav odberného miesta

umoŽňuje SSD pripojenie UŽĺvateľa sústavy do distribučnej sústavy. V prípade, Že dôjde k zmene údajov týkajúcich sa UŽĺvatel'a

sústavy uvedených v tejto Zmluve, je UŽĺvalel'sústavy povinný bezodkladne, najneskôrvšak do 7 dní od zmeny týchto údajov,

oznámĺť SSD takÚto zmenu. Nespĺnenie tejto povinnosti zo strany UŽívateľa sústavy môŽe byť posÚdene ako neposkytnutie

súčinnostĺ SSD ako regulovanému subjektu, nevyhnutnej na dodžanie štandardov kvaliý v zmysle vyhlášky URs0 č. 23ô12016

Z.z', ktorou sa ustanovujú štandardy kvaliý a prenosu elektriny, distribúcie elekhiny a dodávky elektriny v prĺpade, Že údaje
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týkajúce sa UŽÍvatel'a sÚstavy uvedené v tejio Zmluve, sú nevyhnutné na zabezpečenie dodrŽanĺa Štandardov kvality zo stľany
ssD.

9.8. SSD je povinná dodrŽiavať a vyhodnocovať štandaľdy kvality v zmysle vyhlášky URSo č. 236/2016 Z.z,, Vyhodnotenie
štandardov kvality zverejňuje SSD na svojom webovom sídle www.ssd.sk.

9.9. URSo rozhoduje spory medzi SSD a UŽĺvateľom sústavy podľa $38 Zákona č.250l2012Z.z. o ľegulácii v sieťových odvefuiach
(d'alejlen 

"Zäkon 
o regulácii"), ak SSD a UŽĺvatel'sústavy nedosiahlidohodu na riešenĺsporu, ak s tým obaja účastnĺcisporového

konania súhlasia a ak od porušenia povinnosli účastníka sporového konania neuplynul vĺac akojed'en ľok, inak vo veci rozhoduje
súd.

9.'l0. UŽívateľsústavyjepodl'a$37ZákonaoreguláciioprávnenýpredloŽiťÚRSonaalternatívneriešeniesporsoSSD,aksaohladom
predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanĺe a UŽívateľ sústavy nesúhlasĺ s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej
vybavenia; moŽnosť obrátiť sa na súd ým nie je dotknutá' Návrh na alternatívne riešenie sporu je potrebné preoloiiľ na;nesŕoi
do 45 dníod doručenia vybavenia ľeklamácie.

9.11' Zmluva je vyholovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdžia po 'l rĺyhotovenĺ'
9.12. Zmluvne strany sa dohodli, Že právny vz|ťah zaloŽený touto Zmiuvou sa riadi a spravuje pľávnym poriadkom Slovenskej

republiky' Zmluvné strany sa dohodli, Že zmluvný vzt'ah sa riadi Zákonom o energetĺke, prísĺušnými vyhláškami Mĺnistersfuá
hospodáľstva SR, vyhláŠkami a rozhodnutiami URSO, Obchodnými podmienkami pripojenia, Rreváoztĺorĺ.1m poľiadkom SSD,
TP ssD a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi'

9.13' Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzafoárajú po jej dÔkladnom pľečítaní slobodne, na zákiade vlastnej vÔle, váŽne a nie
v t|esni, alebo nápadne nevýhodných podmienok'

9.14. Túto Zmluvu je moŽné meniť či doplňovať len formou písomných a číslovaných dodatkov. P6 zmene poŽiadavky UŽívateľa
sústavy, ktoĺá podstatne zmení dohodnuté podmienky, sa uzabtára nová Zmluva'

V Žiline, dňa:

Za Stredoslovenskú distribučnú, a.s.:

Mgr. Anna Rechtoríková
Riaditel' divĺzie
Zákaznícke sluŽby

Tuzovka, dňa: {E, oq. 2er?-t-

Za UŽíVatel'a súslavy:

JUDr. Ľubomh
primátor

MI,STO TURZOVKA

023 54
6
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zho89698
Textový rámček




