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ZMLUVA o PRlPoJEruĺzłRlłoerulnuŽĺvnreľłsÚsrłvY Do DlsTRleucľe.J

sÚsľnw

uzatvorená v zmysle ustanovení $269 ods.2 obchodného zákonníka a prĺslušnýchustanoveni zákona č,.251l2o12
Z. z. o energetike a o zmene doplnenie niektorých zákonov
len

Prevádzkovate]' dlstribuěnej sústavy
Názov : Stredoslovenská distribučná, a.s
Sídlo : Pri Rajčianke 2927lB
010 47 Zilina
ICO: 36 442151
lC DPH: 5K2022187453
Dtc
2022187453
občhodný register okresného súdu v Ziline
odd.: Sa, vloŽka č': 10514/L
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
BIC: SUBASKBX
d'alei

UŽívatel' sústavy
Názov firmv: Mesto Turzovka
Adresa sídla firmy : Turzovka - Stred 178, 023 54 Turzovka

ICO:32243065
DIC: 2020553315

IC DPH

IBAN

len .ssĐ"

d'alei len,'UŽívatel' sústavv"

t.Š

kácia odberného miesta

Názov odberného miesta

Mesto Turzovka

lica/č. dom u/obec/PSČ

Turzovka - Stred

U

Čísloodberného miesta/ElC kód
Špecĺfikáciamiesta dodávky:
Specifikácia pripojenia (napájacie

vedenie):
Spôsob prístupu k meraniu

:

Napäťová hladina meracieho

miesta:
Stupeň zabezpečenia dodávky:
Maximálna rezervovaná kapacita
(MRK:
Spôsob určenia a zmeny MRK
Spôsob meranía / stanovenie
náhradných hodnôt:
Zmluva sa týka
Miesto pripojenia
kvality

ml

a

miesto odovzdania

:

Napäťová hladina bodu pripojenia:

7

21 41

ĺ 178 lTurzovka ĺ o23

54

52 I 24ZSS7 2't4 1 52000D

Trvalý odber

Štandardnévedenie
Trvale prístupné so súhlasom odberatel'a
NN
3. stupňa - štandard

3x33 A (vel'kosť hlavného ističa v ampéroch)

MRK sa určuje dohodou na základe Žiadosti UŽívatel'a sústavy (Žiadosť
o MRK pri novom pripojení, zniženi a zvýšeníMRK na existujticom
odber.mieste) pri splnenĺobchodných a Technĺckých podmienok PDS,
pričom o zmenu moŽno poŽiadat'prostredníctvom formuláru SSD
Podl'a podmĺenok merania určených v Technĺckých podmienkach
a Prevádzkovom poriadku SSD / Podl'a porovnatel'ného predošlého
obdobia

Aktualizácie technických dát
V mieste rozhranĺa majetku medzi SSD a odberným elektrickým
zariadením, prostrednĺctvom ktorého je odberatel' pripojený do
distribučnei sústavv SSD
Nízke napätie
ll. Pľedmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je aktualizácia technických parametrov zariadenia UŽívatel'a sústavy, ktoré uŽ je pripojené do
distribučnej sústavy sSD. sSD sa zaväzuje zabezpečiťv sÚstave kapacitu na pripojenie a umoŽniť UŽívatel'ovi sústavy
fyzické pripojenie do distribučnej sústavy S-SD za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve s technickými parametrami
zariadenia UŽívatel'a sústavy uvedeným ĺ v Špecifikácii odberného mĺesta.
lll. Cena za pripoienie

Vzhl'adom na skutočnosť,Že sa jedná o aktualizáciu maximálnej rezervovanej kapacity na existujúcom odbernom
mieste, sa cena za pripojenie neúčtuje.
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lV. Neoprávnený odber

-

t>

SSD poucuJe UŽívatel'a s Ústavy ze neopráVneným odberom elektriny e od be elekt nn v bez uzavrete zml
pn poJ n d o d istribučnej SU stavy SSD alebo v rozpore s touto Zmluvou. P n neoprávnenom odbe re elektrin je ten
v
elektrinu od bera povrn ný U h rad iť s kutočne vz nt kn utú škodu AK ne mozn o vyčísliť sku točne vzn knutú škodu
základe objektívnych a s pol'ah livých podk adov pou AJE sa spôsob výpočtu s kod v s pÔso benej n eop ravne ným
elektriny ustan ove ny pns u šným všeob cn e záväzným pravn ym p re d p rso m

ý

V. Podmienky pripojenia

Pripojenie k distribučnej sústave SSD sa uskutočňuje v súlade s touto Zmluvou, pripojovacĺmi podmienkami
stanovenými vo vyjadrenĺ SSD, ktoré sÚ neoddelitel'nou súčast'outejto Zmluvy, v súlade s obchodnými podmienkami
pripojenĺa do distribučnej sústavy, ktorými sú podmienky pripojenia do distrĺbučnejsústavy uvedené v kapĺtole č. 2
platného Prevádzkového poriadku SSD (d'alej len ,,obchodné podmienky pripojenia"), Technickými podmienkami SSD
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s ktorými sa zmluvné strany riadne
(d'alej
''TP SSD') a v súlade s
oboznámĺlĺ. obchodné podmienky pripojenia a TP SSD sú k dispozícii na kontaktných miestach SSD a na webovom
sĺdle SSD www'ssd.sk. UŽívatel'a sústavy je moŽné pripojiť len po splnení všetkých povinností UŽívatel'a sústavy
uvedených v Zmluve, obchodných podmienkach pripojenia,

TP SSD a po

*\

splnení pripojovacích podmienok

stanovených vo vyjadrení SSD a pri zabezpečenípotrebnej súčinnostiUŽĺvatel'a sústavy spojenej s pripojením.
V prípade, Že UŽívatel'sústavy získa povolenie na prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy, ktorej odberné miesto
je totoŽné s odberným miestom podl'a tejto Zmluvy,je povĺnný to bezodkladne oznámiť SSD a v prípade, Že SSD o to
poŽiada, je UŽívatel' sÚstavy povinný uzatvoriť so SSD novú zmluvu o pripojení. V prípade, Že SSD zisti, Že UŽĺvatel'
sÚstavy získal povolenie na prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy, ktorej odberné miesto je totoŽné s
odberným miestom podl'a tejto Zmluvy, je UŽívatel'sústavy povinný uzatvoriť so SSD novú zmluvu o pripojení, ak o to
SSD UŽívatel'a sústavy poŽiada' Porušenĺepovinnosti podl'a tohto bodu je podstatným porušenímZmluvy a SSD má
právo od tejto Zmluvy o pripojení odstúpit'.

Vl. Termín realizácie pripojenia
Zmluva sa týka existujúceho odberného miesta uŽ pripojeného do distribučnej sústavy SSD.

Vll. Platnost'Zmluvy a ukončenie Zmluvy
Zmluva bola vypracovaná na základe potreby aktualizácie technických parametrov UŽívateł'asústavy a uzatvára sa na

dobu neurčitú'UŽívatel' sústavy podpĺsom tejto Zmluvy súhlasil s podmienkami uvedenými v Zmluve a súhlasil s
uzatvorenĺm Zmluvy.

Zmluvu moŽno ukončit':
a) písomnou dohodou zmluvných strán.
b) spôsobmi ustanovenými v obchodných podmienkach pripojenia.
c) odstúpením UŽĺvatel'a sústavy od Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany SSD.
Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany SSD je opakované nesplnenie povinností podl'a tejto Zmluvy
a obchodných podmienok pripojenia zo strany SSD a to ani v dodatočnej lehote nie kratšej ako 30 dnĺ
poskýnutej UŽĺvatel'om sústavy na základe písomnej výzvy doručenej SSD' odstúpenie nadobúda Účĺnnost'
dňom jeho písomnéhodoručenia SSD.
d) odstÚpenĺm SSD od Zmluvy, ak UŽívatel' sÚstavy porušípovinnosť ustanovenú v Zmluve alebo poruší
povinnosť ustanovenÚ v obchodných podmienkach pripojenia a k náprave nedÔjde ani na základe pĺsomného
upozornenia zo strany SSD.
e) odstúpením SSD od Zmluvy aj bez predchádzajúceho pĺsomného upozornenia SSD a to v prípadoch
podstatného porušenia Zmluvy alebo podstatného porušenia obchodných podmĺenok pripojenia.
D výpoved'ou zo strany SSD, ak UŽívatel' sÚstavy nezačal pridelenú MRK ani po upĺyńutí dvoch rokov od
pripojenia odberného elektrického zariadeniavyužívať,čo viedlo k jĄzníŽeniu zo strany śSD,a ani po znltŽeni
MRK UŽĺvatel'sústavy nezačal ani túto znĺŽenu hodnotu MRK do dvoch rokov od jejzníżeniavyużivať.DÍŽka
výpovednej lehoty je v takomto prĺpade jeden mesiac a zaćína plynÚt'prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesĺaci, v ktorom bola výpoved'odberatel'ovi doručená a uplynie posledným dňom príslušnéhomesiaca.
Zmluva taktieŽ zaniká dňom fyzického odpojenia odberného elektrického zariadenia UŽĺvatel'a sústavy od distribučnej
sústavy SSD, niektorou zo zmluvných strán.
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Vlll. Záverečnéustanovenia
ene poŽiadavky UŽĺvatel'a sústavy, ktorá podstatne zmenídohodnuté podmienky, sa uzatvára nová Zmluva

ako prevádzkovatel' distribučnej sÚstavy v súlade so zákonom č.18l201B Z.z.

o ochrane osobných údajov

zmene a doplnenĺ niektorých zákonov zhromaŻd'uje a spracúva osobné údaje UŽívatel'a sústavy v rozsahu ako sú
ené v tejto Zmluve. SSD spracúva osobné údaje ako prevádzkovatel'distribučnej sústavy v rozsahu potrebnom na
n podnikatel'skej činnosti ssD a na účelyuzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, v sÚvĺslosti s plnením
podl'a tejto Zmluvy, fakturácie ceny za pripojenĺe alebo iných pohl'adávok z tejto Zmluvy alebo vzniknutých
z neoprávneného odberu elektriny. Práva Užívate|'asústavy v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú uvedené
v $21 a nasl. Zákona ć.1Bl201B Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Práva
UŽívatel'a sústavy a tieŽ informácie o spracovaní osobných údajov sÚ zverejnené na webovom sídle SSD www.ssd'sk
v časti ochrana osobných údajov a UŽívatel' sÚstavy týmto potvrdzuje, Že sa s nimi oboznámil.
Uzavretím Zmluvy UŽívatel'sústavy berie na vedomie vznik práv a povinnosti pre SSD a UŽívatel'a sústavy, ktoré pre
nich vyplylvajú z tejto Zmluvy, obchodných podmĺenok pripojenia, TP SSD ako aj pripojovacích podmienok
stanovených vo vyjadrení SSD'
Zmluva je platná a účinnádňom pripísania pripojovacieho poplatku na účetSSD (s príslušným číslomvariabilného
symbolu)' V prípade' Že povinnosť zaplatiť pripojovacĺ poplatok UŽĺvatel'ovi sústavy nevznikla, je Zmluva platná a
účinnádňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je Zmluva uzatváraná so subjektom, ktorý je povinný
zveĘňovať Zmluvu v súlade s $47a občianskeho zákonníka, zmluvné strany sa dohodli, ŽeZmluvaje platná dňom
pripísania pripojovacieho poplatku na účetSSD (s prĺslušnýmčíslomvariabilného symbolu) a v prĺpade, Že povinnost'
zaplatit' pripojovací poplatok UŽívatel'ovi sústavy nevznikla, je Zmluva platná dňom jej podpĺsu oboma zmluvnými
stranami avšak účinnosťnadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s s 47a občĺanskeho
zákonnĺka; UŽĺvatel'sÚstavy je povinný informovať SSD o dnizverejnenia tejto Zmluvy.
UŽívatel' sústavy je povinný umoŽniť bezodplatne SSD distribúciu elektriny cez svoje odberné elektrické zariadenĺe,
ktoré je pripojené do distribučnej sústavy SSD zaslučkovaním. Porušenie tejto povinnosti zo strany UŽívatel'a
sústavy je podstatným porušením zmluvy o prĺpojení.
UŽívatel' sústavy vyhlasuje, Že údaje a podklady, ktoré poskytol, sú správne a technický a právny stav odberného
miesta umoŽňuje SSD pripojenie UŽívatel'a sÚstavy do distribučnej sÚstavy' V prípade, Že dôjde k zmene údajov
týkajúcich sa UŽívatel'a sústavy uvedených v tejto Zmluve, je UŽĺvatel' sústavy povinný bezodkladne, najneskÔr však
do 7 dní od zmeny týchto údajov, oznámiť SSD takúto zmenu. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany UŽívatel'a sústavy
mÔŽe byť posúdenéako neposkýnutie súčĺnnostiSSD ako regulovanému subjektu, nevyhnutnej na dodrŽanie
štandardov kvality, v prípade, Že údaje týkajúce sa UŽívatel'a sústavy uvedené v tejto Zmluve, sú nevyhnutné na
zabezpečenie dodrŽania štandardov kva|ity zo strany SSD.
SSD je povinný dodrŽiavat'a vyhodnocovat'štandardy kvality v súlade s platnou legislatívou. Vyhodnotenie štandardov
kvality zverejňuje SSD na svojom webovom sídle www.ssd'sk.
Únso rozhoduje spory medzi ssD a UŽívatel'om sústavy v súlade s platnou legislatívou, tým nie je dotknuté právo
zmluvných strán obrátiť sa so svojimi nárokmi na všeobecný súd.
UŽívatel' sústavy je oprávnený predloŽiť Únso na alternatívne riešenie spor so SSD.
Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdrŽia po 1 vyhotovenĺ'

Zmluvné strany sa dohodli, że právny vzťah zalożený touto Zmluvou sa rĺadi a spravuje právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Že zmluvný vzťah sa riadi Zákonom o energetike, prĺslušnými
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 prečítaníslobodne, na základe vlastnej vÔle, váŽne a nie v tiesni,
alebo nápadne nevýhodných podmienok.
V Žiline, dňa: 7.1 1 '2o18

Za Stredoslovenskú distribučnú,a.s.
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Podpis UŽívatel'a sústavy:
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Mgr. Anna Rechtoríkova

Riaditel' divĺzie
Zákaznicke sluŽby

