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Číslo zmluvy: 4300078423

ZMLUVA O PRIPOJENí ZARIADENIA UŽíVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

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

(ďalej len "Zmluva")

Prevádzkovatel' distribučnej sústavy Užívatel' sústavy
Názov: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Názov: Mesto Bytča
Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8 Sídlo: Námestie Slovenskej republiky 1

010 47 Žilina 01401 Bytča
IČO: 36442151 IČO: 00321192
IČ DPH: SK2022187453 IČ DPH: 00321192
DIČ: 2022187453 DIČ: 2020626399
Obchodný register: Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 10514/L
IBAN: SK44 0200 0000 0021 43550551 Číslo účtu: /
BIC: SUBASKBX
ďalej len "SSE - D, a.s." ďalej len "Užívateľ sústavy"

. ipecl I acia o erne o miesta, ermm rea izacre pripojenia
Názov odberného miesta: Bytový dom
Objekt: Byt
Číslo parcely: 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3
Ulica/č. domu/obec/PSČ: Pšurnovice / / Bytča / 014 01
Číslo odberného miesta/EIC kód: 4552311/24ZSS4552311000B
Špecifikácia miesta dodávky: Trvalý odber
Špecifikácia pripojenia (napájacie vedenie): štandardné vedenie
Spôsob prístupu k meraniu: Trvale prístupné z verejnej komunikácie
Napäťová hladina meracieho miesta: NN
Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupňa - štandard
Maximálna rezervovaná kapacita _(MRK): OkW
Maximálna rezervovaná kapacita (MRK): 3x25 A (veľkosť hlavného ističa vampéroch)
Spôsob určenia a zmeny MRK: MRK sa určuje dohodou na základe žiadosti Užívateľa

sústavy (žiadosť o MRK pri novom pripojení, znížení a
zvýšení MRK na existujúcom odber. mieste) pri splnení
Obchodných a Technických podmienok PDS, pričom o
zmenu možno požiadať prostredníctvom formuláru
SSE-D

Spôsob merania / stanovenie náhradných hodnôt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku SSE-D, a.s.
Zmluva sa týka: Nového pripojenia
Miesto pripojenia a odovzdávacie miesto (miesto NN -poistková skrinka v maj. SSE-D, a.s. na podpernom
odovzdania kvality): bode
Napäťová hladina odovzdávacieho miesta: Nízke naQätie
Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia Do 1 mesiaca po splnení podmienok pripojenia
SSE-D:

I Š lflkácl db šh t r ' .
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II. FAKTÚRA - ZÁLOHOVÝ LIST Č. 4300078423(variabilný symbol)
Faktúra- zálohový list nie je faktúroupre účelyodpočítaniaDPH.
V zmysle Zmluvy o pripojení zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Vám fakturujemezálohovo
pripojovacípoplatok,vo výške stanovenejRozhodnutímÚRSOako pevnúcenu pre napäťovúúroveň NN:
Výška zálohovej platby(vrátaneDPH)216,61EUR
Variabilnýsymbol platby (totožnýs číslom Faktúry- zálohový list): 4300078423
Dátumsplatnosti:21.01.2018
Spôsobúhrady:bezhotovostne
Zálohovú platbu za pripojovací poplatok vo výške: 216,61 EUR uhraďte na účet Stredoslovenskejenergetiky·
Distribúcie,a.s. SK44 0200 0000 0021 43550551 s variabilnýmsymbolom: 4300078423

III. Predmet Zmluvy

Predmetomtejto Zmluvyje pripojenie novéhoodbernéhoelektrickéhozariadenia Užívateľasústavy do distribučnej
sústavy SSE-D, zmena technických parametrov zariadenia Užívatel'a sústavy, zmena aktuálnej maximálnej
rezervovanej kapacity na základe žiadosti Užívateľa sústavy evidovanej pod číslom: 4300078423. SSE-D sa
zaväzuje zabezpečiť a umožniť Užívateľovi sústavy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve pripojenie
odberného elektrického zariadenia, zmenu technických parametrov zariadenia Užívatel'a sústavy, zmenu
maximálnejrezervovanejkapacityuvedenomv Špecifikáciiodbernéhoa odovzdávaciehomiesta.

IV. Cena za pripojenie

Užívateľsústavy sa zaväzuje zaplatiť SSE-D cenu za pripojenievo výške stanovenejplatným rozhodnutímÚradu
pre reguláciusieťovýchodvetví (ďalej len ÚRSO" ) ako pevnúcenuza pripojeniedo distribučnejsústavySSE-D
(ďalej len "pripojovací poplatok"). Pripojovací poplatok uhradí Užívateľ sústavy zálohovo vopred. Výška a termín
úhradypripojovaciehopoplatkusú uvedenév článku II. - Faktúra- zálohový list.
K prijatej platbe vystaví SSE-D faktúru v súlade s platným zákonom o DPH. Vyúčtovanie pripojovaciehopoplatku
vykoná SSE-D vyúčtovacou faktúrou, vystavenou do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia k elektroenerg. zariadeniu SSE-D vybudovanému pre účely pripojenia odberného elektrického
zariadenia do distribučnejsústavy SSE-D alebo po pripojení odberného miesta k jestvujúcej distribučnejsústave
SSE-D. Prípadný nedoplatok/preplatokz vyúčtujúcej faktúry uhradí povinná strana v lehote do 14 dní odo dňa
vystaveniafaktúry. V prípade,že platba bude uhradenána iný účet, alebo pod nesprávnymvariabilnýmsymbolom,
prípadnev inej ako dohodnutejvýške, bude považovanáza neuhradenúa Užívateľovisústavy nevzniknenárok na
pripojenie. Úhradou pripojovacieho poplatku Užívateľovi sústavy nevzniká nárok na majetkovú účasť na
elektroenergetickomzariadenívybudovanomSSE-Dza účelompripojenia.

V. Neoprávnený odber

SSE-D poučuje Užívatel'asústavy, že neoprávnenýmodberom elektrinyje odber elektriny bez uzavretejzmluvy o
pripojení do distribučnej sústavy SSE-D alebo v rozpore s touto Zmluvou. Pri neoprávnenomodbere 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
neoprávnenýmodberomelektriny ustanovenýpríslušnýmvšeobecnezáväzným právnympredpisom.

VI. Podmienky pripojenia

Pripojenie k distribučnej sústave SSE-D sa uskutočňuje v súlade s touto Zmluvou, pripojovacími podmienkami
stanovenými vo vyjadrení SSE-D, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy, v súlade s Obchodnými
podmienkamipripojeniado distribučnejsústavy, ktorými sú podmienkypripojeniado distribučnej sústavy uvedené
v kapitole č. 2 platného Prevádzkového poriadku SSE-D (ďalej len "Obchodné podmienky pripojenia"),
Technickými podmienkami SSE-D (ďalej TP SSE-D) a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, s ktorými sa zmluvné strany riadne oboznámili. Obchodné podmienky pripojenia a TP SSE-D sú k
dispozícii na kontaktnýchmiestach SSE-D a na webovom sídle SSE-Dwww.sse-d.sk.Užívateľasústavyje možné
pripojiť len po splnení všetkých povinností Užívateľa sústavy uvedených v Zmluve, Obchodných podmienkach
pripojenia,TP SSE-D a po splnení pripojovacíchpodmienokstanovenýchvo vyjadrení SSE-D a pri zabezpečení
potrebnej súčinnosti Užívatel'asústavy spojenej s pripojením, po úhrade pripojovaciehopoplatku v zmysle čl. II -
Faktúra- zálohový list.
V prípade,že užívatel'(odberatel')získa povoleniena prevádzkovaniemiestnejdistribučnejsústavy,ktorej odberné
miestoje totožné s odbernýmmiestompodľa tejto Zmluvy,je povinnýto bezodkladneoznámiť SSE-D a v prípade,
že SSE-Do to požiada,je užívatel'povinný uzatvoriťso SSE-D novúzmluvu o pripojení.V prípade,že SSE-Dzistí,
že užívateľ získal povolenie na prevádzkovaniemiestnej distribučnejsústavy, ktorej odberné miesto je totožné s
odberným miestom podľa tejto zmluvy, je užívateľ povinný uzatvoriť so SSE-D novú zmluvu o pripojení, ak o to
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SSE-D užívateľa požiada. Porušenie povinnosti podľa tohto bodu je podstatným porušením zmluvy o pripojení a
SSE-Dmá právo od tejto Zmluvy o pripojeníodstúpiť.

VII. Termín realizácie pripojenia

SSE-D pripojí odberné elektrické zariadenie Užívateľa sústavy do piatich pracovných dní po splnení podmienok
tejto Zmluvy,TP SSE-D,ObchodnýchpodmienokpripOjeniaa po splnenípripojovacíchpodmienokstanovenýchvo
vyjadreníSSE-D.
TermínvybudovaniaelektroenergetickéhozariadeniaSSE-Dje uvedenýv článku l. Špecifikáciaodberného miesta,
termín realizácie pripojenia, a je závislý odo dňa právoplatného stavebného povolenia na vybudovanie
elektroenerg. zariadenia SSE-D ak je takéto zariadenie budované pre účely predmetného pripojenia. SSE-D si
vyhradzuje právo na zmenu termínu vybudovania elektroenerg. zariadenia SSE-D, alebo zmenu technického
riešenia pripojenia, pričom zmenu termínu SSE-D oznámi Užívateľovi sústavy aj s uvedením dôvodu zmeny
termínu.
Užívateľovi sústavy vzniká právo na pripojenie najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia, ktoré je vydané pre SSE-D ako prevádzkovateľadistribučnej sústavy na vybudované elektroenerg.
zariadenie, ak je vybudovanie elektroenerg. zariadenia SSE-D potrebné pre pripojenie odberného elektrického
zariadeniaUžívateľasústavydo distribučnejsústavySSE-D.
V prípade,že Užívateľsústavy neuhradilpripojovacípoplatokv stanovenomtermíne "Dátum splatnostivo Faktúre
- zálohovom liste" je povinný podať novú Žiadosť o pripojenie. V takomto prípade bude stanovený nový termín
realizáciepripojenia.

VIII. Platnosť Zmluvy a ukončenie Zmluvy

Zmluva bolavypracovanána základe Žiadosti Užívateľasústavya na základe ním dodanýchpodkladovpotrebných
pre vypracovanieZmluvy a uzatvára sa na dobu neurčitú. Užívateľ sústavy úhradou pripojovaciehopoplatku na
účet SSE-D so správnymvariabilnýmsymbolom,ktorý je nezameniteľnýa je viazaný na odberné miesto súhlasil s
podmienkamiuvedenýmiv Zmluvea súhlasil s uzatvorením Zmluvy.
Zmluvu možno ukončiť:

a) písomnoudohodouzmluvnýchstrán.
b) spôsobmiustanovenýmiv Obchodnýchpodmienkachpripojenia.
c) odstúpenímUžívateľasústavy od zmluvy o pripojenív prípadepodstatnéhoporušeniatejto Zmluvy zo strany

SSE-D. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany SSE-D je opakované nesplnenie povinností podľa
tejto Zmluvy a Obchodnýchpodmienok pripojeniazo strany SSE-D a to ani v dodatočnej lehote nie kratšej
ako 30 dní poskytnutej Užívateľom sústavy na základe písomnej výzvy doručenej SSE-D. Odstúpenie
nadobúdaúčinnosťdňomjeho písomnéhodoručeniaSSE-D.

d) odstúpením SSE-D od zmluvy o pripojení, ak Užívateľ sústavy poruší povinnosť ustanovenú v zmluve o
pripojeníalebo porušípovinnosťustanovenúv Obchodnýchpodmienkachpripojeniaa k nápravenedôjdeani
na základe písomnéhoupozorneniazo stranySSE-D.

e) odstúpením SSE-D od zmluvy o pripojení aj bez predchádzajúcehopísomného upozorneniaSSE-D a to v
prípadochpodstatnéhoporušeniazmluvy o pripojení alebo podstatnéhoporušenia Obchodných podmienok
pripojenia.

f) výpoveďou zo strany SSE-D, ak Užívateľ sústavy nezačal pridelenú MRK ani po uplynutí dvoch rokov od
pripojeniaodberného elektrickéhozariadenia využívať, čo viedlo k jej zníženiu zo strany SSE-D, a ani po
znížení MRK Užívateľ sústavy nezačal ani túto zníženú hodnotu MRK do dvoch rokov od jej zníženia
využívať. Dížkavýpovednej lehotyje v takomto prípadejeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď odberateľovi doručená a uplynie posledným dňom
príslušnéhomesiaca.

Zmluva taktiež zaniká dňom fyzického odpojenia odberného elektrického zariadenia Užívateľa sústavy od
distribučnejsústavy SSE-D,niektorouzo zmluvnýchstrán.

IX. Záverečné ustanovenia

Pri zmene požiadavky Užívateľa sústavy, ktorá podstatne zmení dohodnuté podmienky, sa uzatvára nová
Zmluva.SSE-Dako prevádzkovateľdistribučnejsústavyv súlade so zákonomč. 122/2013Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zhromažďuje a spracúva osobné údaje Užívateľa sústavy v
rozsahu ako sú uvedené v tejto Zmluve. SSE-D spracúva osobné údaje v informačnýchsystémoch SSE-D ako
prevádzkovateľ distribučnej sústavy v rozsahu potrebnom na výkon podnikatel'skejčinnosti SSE-D a na účely
uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia,v súvislosti s plnením podl'a tejto Zmluvy, fakturácie ceny za
pripojeniealebo iných pohľadávokz tejto Zmluvyalebo vzniknutýchz neoprávnenéhoodberuelektriny.
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Práva Užívatel'asústavy v súvislosti so spracovanímosobných údajovsú uvedenév § 28 zákona Č. 122/2013Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odberateľ má právo najmä na likvidáciu
osobných údajov, ktorých účel spracúvaniaskončil, právo na zoznam osobných údajov, ktoré sú spracúvanéatď.
Práva Užívateľa sústavy súvisiace so spracovaním osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle SSE-D
www.sse-d.sk. Užívateľ sústavy je povinný pripojovací poplatok zaplatiť na účet SSE-D s číslom variabilného
symbolu uvedenéhov Zmluve, najneskôrdo 90 dní odo dňa doručeniaZmluvy. Po uplynutí tejto lehoty, 90 dní, je
Užívatel' sústavy povinný podať novú Žiadosť. Riadnym zaplatením pripojovacieho poplatku Užívateľ sústavy
súhlasí so všetkými podmienkami Zmluvy a prijíma návrh Zmluvy SSE-D. Zmluva je platná a účinná dňom
pripísania pripojovacieho poplatku na účet SSE-D (s príslušným číslom variabilného symbolu). V prípade, že
povinnosťzaplatiť pripojovacípoplatok Užívateľovisústavy nevznikla,je zmluva o pripojení platná a účinná dňom
jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je zmluva uzatváraná so subjektom, ktorý je povinný zverejňovať
Zmluvu v súlade s §47a Občianskehozákonníka,zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvaje platná dňom pripísania
pripojovacieho poplatku na účet SSE-D (s príslušným číslom variabilného symbolu) a v prípade, že povinnosť
zaplatiť pripojovací poplatok Užívateľovi sústavy nevznikla,je zmluva o pripojení platná dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami avšak účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a
Občianskehozákonníka; Užívateľsústavy je povinný informovaťSSE-D o dni zverejneniatejto Zmluvy. Zaplatenie
pripojovaciehopoplatkuje podmienkana realizáciupripojeniaodbernéhoelektrickéhozariadenia Užívateľasústavy
k distribučnej sústave SSE-D. Uzavretím Zmluvy Užívateľ sústavy berie na vedomie vznik práva povinnosti pre
SSE-D a Užívateľasústavy, ktoré pre nich vyplývajúz tejto Zmluvy,Obchodnýchpodmienokpripojenia,TP SSE-D
ako aj pripojovacíchpodmienokstanovenýchvo vyjadreníSSE-D.
Užívateľ sústavy je v zmysle § 39 odsek 11 zákona Č. 251/2012Z.z. zákona o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov povinný umožniť bezodplatne SSE-D distribúciu elektriny cez svoje odberné elektrické
zariadenie, ktoré je pripojené do distribučnejsústavy SSE-D zaslučkovaním.Porušenietejto povinnosti zo strany
Užívatel'asústavyje podstatnýmporušenímzmluvyo pripojení.
Užívateľsústavy vyhlasuje,že údaje a podklady,ktoré poskytol,sú správne a technický a právny stav odberného
miesta umožňujeSSE-D pripojenieUžívateľasústavy do distribučnejsústavy.V prípade,že dôjde k zmene údajov
týkajúcich sa Užívatel'asústavy uvedených v tejto Zmluve, je Užívateľ sústavy povinný bezodkladne, najneskôr
však do 7 dní od zmeny týchto údajov, oznámiť SSE-D takúto zmenu. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany
Užívateľa sústavy môže byť posúdené ako neposkytnutie súčinnosti SSE-D ako regulovanému subjektu,
nevyhnutnej na dodržanie štandardov kvality v zmysle Vyhlášky ÚRSO Č. 236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú
štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny v prípade, že údaje týkajúce sa
Užívateľasústavy uvedenév tejto Zmluve, sú nevyhnutnéna zabezpečeniedodržaniaštandardovkvalityzo strany
SSE-D.
SSE-D je povinný dodržiavať a vyhodnocovať štandardy kvality v zmysle Vyhlášky ÚRSO Č. 236/2016 Z.z..
VyhodnotenieštandardovkvalityzverejňujeSSE-D na svojomwebovomsídle www.sse-d.sk.
ÚRSO rozhoduje spory medzi SSE-D a Užívateľom sústavy podľa § 38 Zákona Č. 250/2012 Z.z. o regulácii v
sieťových odvetviach (ďalej len "Zákon o regulácii"),ak SSE-D a Užívateľ sústavy nedosiahli dohodu na riešení
sporu, ak s tým obaja účastníci sporového konania súhlasia a ak od porušenia povinnosti účastníka sporového
konanianeuplynulviac akojeden rok, inakvo veci rozhodujesúd.
Užívateľ sústavy je podľa § 37 Zákona o regulácii oprávnený predložiť ÚRSO na alternatívne riešenie spor so
SSE-D,ak sa ohľadom predmetusporu uskutočniloreklamačnékonaniea Užívateľsústavy nesúhlasís výsledkom
reklamáciealebo so spôsobomjej vybavenia;možnosťobrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.Návrh na alternatívne
riešeniesporuje potrebnépredložiťnajneskôrdo 45 dní od doručeniavybaveniareklamácie.
Zmluvaje vyhotovenáv dvoch rovnopisoch,z ktorýchobe zmluvnéstranyobdržiapo 1 vyhotovení.
Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi a spravuje právnym poriadkom
Slovenskej republiky.Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah sa riadi Obchodnýmzákonníkom,Zákonom o
energetike, príslušnými vyhláškami Ministerstva hospodárstvaSR, vyhláškami, výnosmi a rozhodnutiamiÚRSO,
Obchodnými podmienkami pripojenia, Prevádzkovým poriadkom SSE-D, TP SSE-D a ostatnými všeobecne
právnymi predpismi. Zmluvné strany prehlasujú,že Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na
základevlastnejvôle, vážne a nie v tiesni, alebo nápadnenevýhodnýchpodmienok.

V Žiline,dňa: 23.10.2017

Za Stredoslovenskúenergetiku- Distribúciu,a.s.:

Mgr.Anna Rechtoríková
Riaditel'divízie
Zákazníckeslužby


