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Stredoslovenska distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina
IČO 36442 151, IČ DPH SK2022187453,DIČ 2022187453
tel 0850 166 007, e-mail prevadzkovatel@ssd sk, www ssd sk

ZMLUVA O PRIPOJENí ZARIADENIA UŽíVATEĽA SÚSTAVY DO
DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY PRE ÚČELY ZMENY UŽIVATEĽA SÚSTAVY

NA EXISTUJÚCOM NN ODBERNOM MIESTE - FIRMY A ORGANiZÁCIE

Črslo zmluvy loP-lO -41000: f-I Z i o 1.( I ~ I ~ I LII 
u:zatvorenav zmysle ustanovení §269 ods 2 Obchodneho zákonníka a príslušných ustanovení zákona č 251/2012
l z o energetike a o zmene a doplneni niektorych zákonov (ďalej len .Zrnluva")

PREVÁDZKOVATEĽ DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY ĎALEJ / dalej len ,SSD"

Nazov Stredoslovenskadrstnbučna, a s
Sldlo Pn Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
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Obchodny register Okresneho sudu v Žiline, Odd Sa, vložka č 10514/L -----_._--
IBAN SK44 0200 0000 0021 43550551 ac SUBASK8X
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UŽíVATEĽ SÚSTAVY i dalej len Užrvateľ sústavy (*povlnne udaje)
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Spôsob určenia a zmeny fv1RK MRK jC určená dohodou O zmenu dohodnutej MRK je možné požradat prostred
ructvom fo, muláru SSD pn splneni Obchodnych a Technlckych podmienok SSD

_§E~s~~ mer~~~~~a~~~_~!~~_~1r~d~ychhoanôt V zmysle p~atneho PrevadzkovehopOriadku a TP SSD

_Zm~~_I_3_~~~~ Z_meny odberatcla na extstujucom odbemom mieste

[1118StO pripojenia a odovzdavacre miesto V mteste rozhrania majetku medzi SSD a odberným eleklnckym zanademrn
(rruesto odovzdania kvality prosíredructvornktoreho Je UŽlvatel sustavy pnpojeny do drstnbučnej sústavy SSD
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II. Predmet Zmluvy
SSD sa zavazuje zabezpečit v sústave dohodnutú kapacitu a umožniť Užfvatelovi sustavy za poorrusr-ov oo-rod
nutych v tejto Zmluve pripojenie odberného elektrickeho zariadenia uvedeneho v Špecifrkacn odberner-c miesta
V čl I Zmluvy do drstnoučnej sústavy SSD

III. Cena za pripojerue
Nakoľko odberné miesto uvedené v čl I Zmluvy - Špecifikácia odberného miesta - je ku dňu nadobudnutia platnosti
tejto Zmluvy pnpojene do distribučnej sustavy SSD, pričom nedochádza k zmene technických parametrov prrpojerua
Užívatelovi sústavy sa cena za pripojenie v suvrslosti s uzatvorerurn tejto Zmluvy neučtuje

IV. Neoprávnený odber

SSD poučuje Užrvatela s u stavy, že neoprávnenym odberom elektnny Je odber elektnny bez uzavretej zmluvy o Pri
pojenl do distnbučnej sústavy SSD alebo v rozpore s touto Zmluvou Pn neoprávnenom odbere elektriny je ten kto
elektnnu odoberal, povinný uhradiť skutočne vzruknutu škodu Ak nemožno vyčisut skutočne vznrknutu škodu na za
klade objektivnych a sporahhvých podkladov, použue sa spôsob vypočtu škody spôsobenej neopravneny-n odberom
elektnny ustanovený príslušným všeobecne zavaznyrn pravnym predpisom

v. Podmienky pripojenia
Pnpojerue k drstnbučnej sústave SSD sa uskutočňuje v sulade s touto Zmluvou v sulade s Oocnodnyrm podmien
kami pnpojerua do distribučnej sustavy ktoryrru su podmienky pnpojerua do distribučnej sústavy uvedene v kapitole
Č 2 platneho Prevádzkového ponadku SSD (ďalej len "Obchodne podmienky pripojenia) Technickými podmienkami
SSD (v tejto Zmluve skrátene aj ,TP SSD") a v súlade s platnými všeobecne závaznýrru pravnyrru predpismi, s kto
rými sa zmluvné strany riadne oboznarruh Obchodné podmienky pnpojenra a TP SSO sú k diSpOZICII na kontaktnych
miestach SSD a na webovom sídle SSD www ssd sk

Užívate!' sústavy svojim podpisom Zmluvy potvrdzuje že je vlastrukom nehnutelnostt resoekttve drsponoje suhlasrru
s nakladaním s nehnutefnosťou od vlastrnkov ktorí maju v suhrne nadpolovičny vlastrucky podiel k nennutel nosti
v ktorej sa nachadza od berne miesto špeciftkovane v čl I Zmluvy Užtvateí sustavy prehlasuje že pre učely tejto
Zmluvy Je v zmysle platnej leglslatlvy opravneny s uvedenou nehnutelnostou naklaaat čo je na požiadan.o SSD po
vinny preukazať

VI Termín reahzacie pripojenia
Odberne miesto uvedené v čl 1 Zmluvy - ŠpeCifikácia odberného miesta Je ku dňu nadobudr-utia platnosti tejto
Zmluvy pnpojene do distribučnej sustavy SSD

VII. Ukončenie Zmluvy
Zmluvu možno ukončrt v súlade so spôsobmi ustanovenymi v tejto Zmluve, v Obchodných podmienkach pnpojerua
a v sulade s platnyrm všeobecne zavaznyrru pravnyrm predpismi
Zmluva tiež zaniká uzatvorením novej zmluvy o pripojeni pm odberne miesto špecinkovane v čl I Zmluvy ktora tuto
Zmluvu nahradza V takomto pnpade tato Zmluva záruka dňom nadobudnutia učmnosti novej zmluvy o pripojeni, ktora
tuto Zmluvu nahrádza

VIII. Záverečné ustanovenia
SSD ako prevádzkovateľ drstnbučnej sustavy v sulade so zákonom č 18/2018 Z z o ochrane osobnych udajov
a o zmene a doplnení niektorých zakonov (ďalej len ,Zakon") a v súlade s Nariaderum Europskeho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 z 27 apnla 2016 o ochrane tyztcxycn osôb pn spracuvaru osobnych udajov a o voľnom pohybe
takýchto udajov (ďalej len, Nariadenie') zhromažduie a spracuva osobne údaje Uživateľa su stavy V rozsahu ako su
uvedené v tejto Zmluve
SSO spracúva osobne údaje ako prevádzkovateľ drstnbučnej sústavy v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej
Činnosti SSD, na učely uzavretia tejto Zmluvy, Jej zmeny aleoo ukončenia, v suvrslosti s plnernrn podla tejto Zmluvy na
ucel mtorrnovama Uživatera sustavy o plánovanych odstávkach eíektnckej energie na učel Iakturácie ceny za pnpo
jeme alebo Iných pohfadávok Z tejto Zmluvy alebo vzruknutych z neopravneneho odberu elektnny

Práva Uživateľa sustavy v suvislosn so spracuvarurn osobných udajov su uvedene v čl 13 Nariadenia Prava Užrvate
ra sustavy a tiež mtorrnacre o spracovani osobnych udajov su zverejnene na webovom sidle SSD www ssd sk v časti
Ochrana osobných udajov a Užrvateľ sustavy tyrnto potvrdzuje, že sa s nimi oboznamil

Zmluva je platna dňom jej podpisu oboma zrnluvnyrm stranami Zmluva nadobuda učmnost dňom vykonania zmeny
uživateľa sustavy (pre učely zabezpečenia pnstupu a drstnbucre elektriny Užrvateľovt sústavy zo strany SSDI Z pô-



vodneho uživatela sustavy na Užrvatela sústavy na odbernom mieste špecifikovan om v čl 1 Zmluvy Nadobudnutrrn
učinnosn Zmluvy záruka pnpadna doteraz uzatvorena platná zmluva o pripojeni pre odberné miesto špecrhkovane
v čl I Zmluvy, ktora zároveň tymto stráca platnosť a učrnnost s výnimkou tych prava povmnostt, z ktorych povahy
vyplyva, že aj napnek xamku pôvodneho zmluvneho vzťahu zostávaju naďalej v platnosti

Ak je Zmluva uzatvaraná so subjektom, ktory je povmny zverejňovať Zmluvu v sulade s §47a Občianskeho zákon
nika, zmluvne strany sa dohodli, že Zmluva je platna dňom jej podpisu oboma zrnluvnyrm stranami avšak účinnost
nadobudne dňom nasledujucim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonruka, Užrvateľ sústavy Je
povrnny mtorrnovat SSD o dni zverejnenia tejto Zmluvy

Uzavretim Zmluvy Užrvatel' sustavy berte na vedomie vznik práva povrnnostl pre SSD a Užívateľa sustavy, ktore pre
nich vyplyvaju z tejto Zmluvy, Obchodnych podmienok pnpojerua a TP SSD

Uživatel sústavy Je v zmysle §39 odsek 11 zakona Č 251/2012 Z z zákona o energetike a o zmene a doplneni niekto
rych zakonov povmny urnožrnt bezodplatne SSD drstnbuciu elektnny cez svoje od berne elektncke zanaderue, ktore
je pnpojene do oistnbučnej su stavy SSD zaslučkovarurn Porušenie tejto povmnosti zo strany užrvatera sustavy je
podstatnym porušerum Zmluvy

Uživateľ sustavy vyhlasuje, že udaje a podklady, ktore poskytol, sú spravne a technický a pravny stav odberneho
miesta umožňuje SSD prrpojerue Užívatel'a sustavy do distnbučnej sustavy V pnpade, že dójde k zmene udajov tyka
jucich sa Uživateľa su stavy uvedenych v tejto Zmluve, je Uživateľ sustavy povinny bezodkladne, najneskôr však do
7 dni od zmeny tychto udajov, oznamiť SSD tak uto zmenu Nesplnenie tejto povinnosti zo strany Užívatel'a sustavy
môže byť posudene ako neposkytnutie sučmnosu SSD ako regulovanemu subjektu, nevyhnutnej na dodržanie štan
dardov kvality v zmysle Vyhlášky URSO Č 23612016 Z z, ktorou sa ustanovuj u štandardy kvality a prenosu elektnny,
distnbucre elektnny a dodavky elektnny V prrpade že udaje tykajuce sa Užrvatera sustavy uvedene v tejto Zmluve, su
nevyhnutne na zabezpečenie dodržania štandardov kvality zo strany SSD

SSD je povinny dodržiaval a vyhodnocovať štandardy kvality v zmysle Vyhlašky ÚRSO č 236/2016 Z z Vyhodnote
nie štandardov kvality zverejňuje SSD na svojom webovom sidle www ssd sk

URSO rozhoduje spory medzi SSD a Užlvatelom sustavy podl a §38 Zakona č 250/2012 Z z o requlacu v s.etovych
odvetviach (ďalej len ,Zakon o requlacu"), ak SSD a Užívateľ sustavy nedosiahli dohodu na nešeru sporu ak s tym
obaja učastruci sporoveho konania suhlasia a ak od porušenia povmnost: účastníka sporového konarua neuplynul viac
ako jeden rok mak vo vect rozhoduje sud

Užrvatel sustavy je podľa §37 Zákona o requlacu opravneny predložrt' URSO na alternativne riešenie spor so SSD, ak
sa ohl'adom predmetu sporu uskutočnilo reklamačne konanie a Uživatel sustavy nesuhlasi s výsledkom reklamacie
alebo so spôsobom Jej vybaverua, možnost' obratit sa 'Ia sud tym rue je dotknutá Navrh na alternattvne nešerue sporu
Je potrebne predlozrt najneskôr do 45 dni od doručenia vybavenia reklarnacie

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvne strany obdržia po 1 vyhotoveni

Zmluvne strany sa dohodli že pravny vztah založený touto Zmluvou sa nad I a spravuje pravnym ponadkom Sloven
skej republiky Zmluvne strany sa dohodli že zmluvny vzťah sa nadi Obchodnym zákonnrkom, Zákonom o energetike,
pnslušnyrru vyhlaškarm Ministerstva hospodárstva SR, vyhláškami, výnosmi a roznodnutiarru URSO, Obchodnyrru
podmienkami pripojenia, Prevádzkovym ponadkcrn SSD, TP SSD a ostatnýrni všeobecne zavaznýrm pravnyrm pred
pismi Zmluvne strany prehlasujú. že Zmluvu uzatváraju po Jej dôkladnom orečrtaní slobodne, na zaklade vlastnej
vôle, vážne a nie v tiesni alebo napadne nevvhodnych podmienok

dňa
Za Stcedoslnl1P_n~h'~lstnbucnu, a s

IVIgr. Anna Rechtoríkova
Rraditeľ drvizre

Zakazrucke služby
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