
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽIlina
IČO' 36442151, IČ DPH. SK2022187453, DIČ. 2022187453
tel 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, WWW..ssd.sk

Číslo zmluvy: 202101-ZoP.o042

ZMLUVA O PRIPOJENI ZARIADENIA UŽIVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SUSTAVY
uzatvorena v zmysle ustanovení § 269 ods 2 Obchodného zákonníka

a príslušných ustanovení zákona č 25112012 Z. z o energebke (dale) len "Zmluva")

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy UŽlVatef sústavy

Názov Stredoslovenská dlstnbučná, a s Názov Mesto Bytča

Sídlo Pn Rajčianke 2927/8 Sídlo Námestie Slovenskej republiky 1,01401 Bytča
01047 Žilina

féo 36 442 151 Korešpondenčná adresa Námestie Slovenskej republiky 1/1, 014 01 Bytča

IČ DPH SK2022187453 IČO 00321192 IČ DPH DIČ 2020626399

DIČ: 2022187453 e-mail. region@bytca sk
Telefónne čislo +421948270327

Obchodny register Okresného súdu v Žiline Odd Obchodný register Odd vložka
Sa, vložka č 10514/L 

IBAN SK44 0200 0000 0021 4355 0551 Číslo obchodného partnera
BIC SUBASKBX ••• doplní prevádzkovater

dalej len .SSO" ďalej len »Užlvater sústavy"

lJhcalč domu/obec/PSČ Treskoňova 814,01401 Bytča

Číslo odbemého mlestalElC kód 24ZSS7301820000F

Špecifikácia miesta dodávky •.• doplni prevádzkovater

ŠpecifikáCia pnpoena (napajaCle vedenie) ••• doplní prevádzkovatef

Spôsob prístupu k mereruu •.• doplni prevádzkovatef

Napaťová hladina meracieho miesta NN (O,4kV)

Stupeň zabezpečenia dodavky •• doplní prevádzkovater

MaXimálna rezervovaná kapaCita t,MRKa) kW

MaXImálna rezervovana kapaCita (.MRK") A 3x25A
Spôsob určenia a zmeny MRK MRK sa určuje dohodou na základe žadosn Užívateľa sústavy (Žiadosť

o MRK pn novom pripoJeni, zníženi a zvýšení MRK na existujucom
odber mieste) prí splneni Obchodnych a Technických podmienok PDS, pnčom
o zmenu možno požiadal' prostredníctvom formuláru SSD

Spôsob merania 1 stanovenie náhradných hodnôt V zmysle platného Prevádzkového ponadku SSD
Zmluva sa týka Zazmluvnenla MRK
Miesto pripojenia (miesto odovzdama kvality) ** doplní prevadzkovatef
Napaťová hlad ma odovzdávaceho miesta •.• doplni prevádzkovateľ

Termin vybudovania elektroenergetlckeho
zanadenia SSD

l. Špecifikácia odbemého miesta



II. Predmet Zmluvy 

21 Táto Zmluva sa uzatvára z dôvodu umožnená pnpoJema odberného elektrického zanadema Uživateľa sustavy do distribučnej
sústavy SSD, zabezpečenia dohodnutej kapacity vo výške MRK uvedenej v čll Zmluvy a

zmeny užívateľa sustavy na eXIstujúcom odbernom mieste špecifikovanom v ČI I Zmluvy,
aktualizáCie zmluvnych údaJOV

22 SSD sa zavazUje v pnpade splnenia podmienok dohodnutych v tejto Zmluve umožniť pripOjenie odbemého elektrického
zariadenia UŽlvatel'a sústavy do distribučnej sústavy SSD, zabezpečiť dohodnutú kepaciíu vo výške MRK uvedenej v ČI I Zmluvy
a

umožmť zmenu UŽlvateľa sústavy na eXistujúcom odbemom mieste špecIfikovanom v čl I Zmluvy,
aktualizovať zmluvné údaje

2 3 Uživateľ sústavy sa zaväZUje dodržiavať všetky svOJe povInnosIl vyplývajúce mu zo Zmluvy, a príslušných právnych predpisov
a neprekračovať MRK dohodnutú v čl I Zmluvy

III. Cena za pripojenie 

3 1 Nakoll<o odberné miesto uvedené v čl I Zmluvy - Špecifikácia odberneho miesta - je v čase uzatvorema tejto Zmluvy už
pnpojené do dlStnbučnej sústavy SSD, pričom nedochádza k takej zmene na odbernom mieste, ktorá by zakladala Uživatel'ovl
sústavy povinnosť uhradiť SSD cenu za pnPOJenle, Uživateľovi sústavy sa cena za pnpojeme v suvlslosb s uzatvorením teJIo
Zmluvy neúčtuje

IV. Neoprávnený odber 

41 Zmluvné strany beru na vedomie, že neoprávneným odberom elektnny Je odber elektriny bez uzavretej zmluvy o prIpojem
do dlstnbučnej sústavy SSD alebo v rozpore s touto Zmluvou Pri necprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu
odoberal, povinný uhradiť skutočne vzniknutu škodu. Ak nemožno vyčlshť skutočne vzmknulu škodu na základe obJektlvnych a
spoľahlIVých podkladov, použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektnny ustanovený prislušným
všeobecne zavazným právnym predpisom

V. Podmienky pripojenia 

51 PrlpoJeme k dlstnbučnej su stave SSD sa uskutočňUje v súlade s touto Zmluvou, pnpojovacími podmienkami stanovenými ve
vyjadreni SSD (ak takéto vyjadrenie bolo zo strany SSD vystavené), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, v súlade
s Obchodnými podmienkami pnpojema do dlstnbučnej sustavy, ktorými sú podmienky pripojema do dlstrbučn6J sústavy uvedené
v kapitole č 2 platneho Prevádzkového ponadku SSD (ďalej len .Obchodné podmienky pnpojema'1, Techmckýml podmienkami
SSD (ďalej .TP SSD") a v súlade s platnými všeobecne závaznyml právnymi predpISmi, s ktorými sa zmluvné strany riadne
oboznamJlI Obchodné podmienky pnpojema a TP SSD sú k dispozlcÍI na kontaktnych miestach SSD a na webovom sldle SSD
wwwssdsk

52 SSD poskytne UžívateľOVI sústavy plnenie podra článku II tejto Zmluvy len po splnení všetkých povinností Užívatera sústavy
uvedených v Zmluve, Obchodných podmienkach pripojenia, TP SSD a po splneni pnpojovacích podmienok stanovených ve
vyjadreni SSD, ak taketo vyjadrenie bolo zo strany SSD vystavene

53 V prípade, že Uživateľ sústavy ziska povolenie na prevádzkovanie miestnej dlstnbučnej sústavy, ktorej odberné miesto je totožné
s odberným miestom podľa tejto Zmluvy, Je povmný to bezodkladne oznámiť SSD a v pnpade, že SSD o to požlBda,je UŽIvater
sústavy povinný uzatvoriť so SSD novú zmluvu o pnpojenl V prípade, že SSD ZiStí, že Užívate!' sústavy získal povolenie na
prevádzkovame míestnej dlstnbučnej sústavy, ktorej odberné miesto je totožné s odbemym miestom podla tejto Zmluvy, Je
UŽlvatel' sustavy povlnny uzatvonť so SSD novu zmluvu o pnpojení, ak o to SSD UZlvatera sustavy požiada Porušenie povinnosti
podra tohto bodu je podstatným porušen Im Zmluvy a SSD má právo od tejto Zmluvy o pnpojenl odstúpiť

54 Užívate!' sustavy svoJim podpIsom Zmluvy potvrdzUje, že je vlastníkom nehnuternostl, respektíve disponUje súblasrm s
naldadamm s nehnuternosťou od vlastnikov, ktorí maju v suhrne nadpolovičný vlastnicky podiel k nehnutel'nosb, v ktorej sa
nachádzal bude nachádzať odberne miesto špeCifikované v ČI I Zmluvy Užívatel' sústavy prehasue, že pre účely tejto Zmluvy
je v zmysle platnej legislatívy opravneny s uvedenou nehnuteľnosťou nakladať, čo Je na požiadanie SSD povtnny preukázať



VI. Termín realizácie pripojenia

6 1 SSD umozru pripojenie Uživatel'a sustavy spôsobom podra čl II Zmluvy po splnení podmienok tejto Zmluvy, TP
SSD, Obchodnych podmienok pnpoJenla a po splnení pripojovacich podmienok stanovených vo VYjadrení SSD v lehote podl'a
platných právnych predpiSOV

6 2 Odberné miesto uvedené v čl l Zmluvy· Špecifikácia odbemého miesta, je ku dňu nadobudnuba platnosti a účlnnosb tejto
Zmluvy pripojené do distribučnej sústavy SSD

VII. Platnosť Zmluvy a ukončenie Zmluvy

7 1 Zmluva bola vypracovana na základe Žladosb Užívatel'a sústavy a na základe nim dodaných podkladov potrebných pre
vypracovanie Zmluvy a uzatvára sa na dobu neurčitu Uživateľsústavy s podmIenkami uvedenými V Zmluve uzatvoremm Zmluvy
suhlasil
Zmluvu momo ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) spôsobmi ustanovenými v Obchodných podmienkach p~ojenla a v platných právnych predpIsoch
c) odstúpením Uživatel'a sustavy od Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany SSD Podstatným

porušenim tejto Zmluvy zo strany ssn je opakovane nesplnenie povinností podra tejto Zmluvy a Obchodných podmienok
pripojenia zo strany SSD a to ani v dodatočnej lehote me kratšej ako 30 dní poskytnutej Užívateľom sústavy na zaklade
písomnej výzvy doručenej ssn Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho písomného doručenia SSD

d) odsteperum SSD od Zmluvy, ak Užívate!' sústavy poruší povinnosť ustanoven u v Zmluve alebo VYjadrení SSD, ak
bolo Užívate!'ovl sustavy taketo vYJadreme zo strany SSD vydané, alebo poruší povinnosť ustanovenú v Obchodných
podmienkach pnpoJenia a k naprave nedôjde ani na základe písomného upozornenia zo strany ssn

e) odstupením SSD od Zmluvy aj bez predchadzajúceho písormého upozornenia SSD a to v prípadoch podstatneho
porušenia Zmluvy alebo podstatného porušenia Obchodných podmienok pripojenia

n vypoveďou zo strany SSD, ak Užlvateľ sustavy nezačal pndelenu MRK aru po uplynutJ 12 mesiacov od prtpoJema
odberného elektnckeho zanadenia využlvať, čo Viedlo k jej znžena, zo strany SSD, a am po znížení I\,.RK UŽlvate!'
sústavy nezačal am túto zruženu hodnotu MRK do 12 mesiacov od jej zníženia využlvaf Olžka výpovednej lehoty je v
takomto prípade jeden mesac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledUjúceho po mesac, V ktorom bola výpoveď
odberateľoví doručená a uplynie posledným dňom príslušného mesiaca

7 2 Zmluva taktiež zanika
al ak v lehote do 24 mesiacov odo dňa nadobudnuba účinnosti Zmluvy Užívatel' sústavy nepreukáže SSD splnenie

technických podmenok pripojenia spôsobom uvedeným v príslušnom VYjadreni SSD, ak bolo UžívateľOVI sústavy takéto
vyjadrenie zo strany SSD vydane a ak spoločnosť SSD tekúto požtadavku vo vyjadreni vyslovne UViedla,

b) uzatvorením novej zmluvy o pnpqení medzi zmluvnými stranami pre odberné miesto špecifikované v čl I Zmluvy, ktorá
túto Zmluvu nahrádza V takomto prípade Zmluva zaniká dňom nadobudnutia účinnosti novej zmluvy o pnpOJení

VIII Záverečné ustanovenia

81 SSD ako prevádzkovate!' distribučnej sústavy v sulade so zákonom č 1812018 Z z O ochrane osobnych udajOV a o zmene
a doplneni niektorých zákonov zhromažďuje a spracúva osobne udaje UŽlvateľa sustavy v rozsahu ako sú uvedené v tejlo
Zmluve SSD spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ dismbučnej sustavy v rozsahu potrebnom na vykon podnlkaterskeJ
Činnosti SSD a na učely uzavretia tejto Zmluvy, Jej zmeny alebo ukončenia, v SÚVislosti splnenim pod ra tejto Zmluvy, fakturaCIe
ceny za priPOJenie alebo tnych pohl'adávok z tejto Zmluvy alebo vzniknutých z neoprávneného odberu elektnny Prava Užívateľa
sústavy v súvislosti so spraouverurn osobnych udajOV su uvedené v §21 a nasl Zákona č 181201 B Z z o ochrane osobných
udajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov Práva Užívateľa sústavy a bež informáCie o spracovaní osobných údajov sú
zverejnené na webovom sídle SSD www ssd sk v časti Ochrana osobných údaJOV a Užívate!' sústavy týmto potvrdzUJe, že sa
s nimi oboznámil

8 2 Zmluva je platná a uČ1nná dňom Jej podpiSU oboma zmluvnyml stranami Nadobudnutim účmnosb Zmluvy sa nahrádza prípadná
doteraz meda zmluvnými stranami uzatvorená platná zmluva o pnpojeni pre ocl:>erné miesto špeCifikované v ČI I Zmluvy,
ktora zároveň tymto stráca platnosť a úČinnosť s výnimkou tých práv a povinnosti, z ktorých povahy vyplýva, že aj napriek
zaniku pôvodného zmluvneho vzťahu zostavajú naďalej v platnosb V prípade, že sa Zmluva týka zmeny uŽlvalel'a sústavy,
nadobúda Zmluva platnosť dňom Jej podpiSU oboma zmluvnými stranamí a účinnosť dňom vykonanía zmeny uŽIvateľa sustavy
(pre učely zabezpečenia prístupu a distribÚCie elektnny Užívatel'ovi sústavy zo strany SSD) z pôvodného užívateľa sustavy
na Užívatel'a sústavy na odbernom mieste špectfikovanom V ČI I Zmluvy Ak Uživateľ sustavy nezabezpečI vykonanie zmeny
užívateľa sústavy a z tohto dôvodu nedÔjde k nadobudnubu účinnosti Zmluvy podľa predchádzajúcej vety v lehote najneskôr
do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy, považuje sa toto za podstatné porušenie Zmluvy zo strany UŽlvatel'a
sústavy a spoločnosIl SSD VZniká pravo na odstúpenie od Zmluvy aj bez predchádzajúceho písomného upozornenia



I 

83 Ak je Zmluva uzatváraná so subtektom, ktorý Je pOVInný zverejňovať Zmluvu v súlade s §47a Občianskeho zákonníka,
zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva Je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami avšak úČinnosť nadobudne dňom
nasledujúcim po dm Jej zverejnenia v súlade s § 47a ObČIanskeho zákonníka, resp dňom určeným podía poslednej vety bodu
8 2 Zmluvy, v závislosf od toho, ktorá skutočnosf nastane neskôr, Uživate!' sústavy Je povinný Informovať SSD o dm zverejnenia
tejto Zmluvy

84 Uzavretím Zmluvy Uživate!' sústavy bene na vedomie vzmk práv a povinností pre SSD a UŽIVateľa sustavy, ktore pre mch
vyplývajú z tejto Zmluvy, Obchodných podmienok prIPOjenia, TP SSD ako aj pripojovacích podmienok stanovených vo vyjadreni
SSD

85 Uživate!' sústavy je v zmysle §39 odsek 11 zákona č 251/2012 Zz zákona o energetike a o zmene B doplnení niektorých
zakonov povmný umožniť bezodplatne SSD dlstnbúciu elektnny cez sVOJe odberne elektncke zanaderne, ktoré je pripOjené
do distribučnej sustavy SSD zaslučkovamm Porušenie tejto povmnosn zo strany UŽlvate!'a sústavy Je podstatným porušením
Zmluvy

86 Užívateľ sústavy vyhlaSUje, že údaje a podklady, ktoré poskytol, sú správne a technický a právny stav odberného mesta
umožňuje SSD pnpqerue Užívateľa sústavy do dlstnbučnej sústavy V prípade, že dÔjde k zmene údajOV týkajúcich sa Užívateľa
sústavy uvedených v tejlO Zmluve, je Užívate!' sústavy povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 dni od zmeny týchlo údaJOV,
oznámiť SSD takúto zmenu Nesplnenie tejlo povinnosti zo strany Uživalel'a sústavy môže byť posúdene ako neposkytnutie
súčinnosti SSD ako regulovanému subjektu, nevyhnutnej na dodržanie štandardov kvality v zmysle vyhlášky URSO Č 236/2016
Z z , ktorou sa ustanovuJú štandardy kvality a prenosu elektnny, dlstnbúcle eleklnny a dodávky elektnny v pripade, že údaje
týkajúce sa Užívateľa sústavy uvedené v tejto Zmluve, sú nevyhnutné na zabezpečenie dodržania štandardov kvality zo strany
SSD

8.7 SSD je povinná dodržiavať a vyhodnocovať štandardy kvality v zmysle vyhlášky URSO č 23612016 Z z Vyhodnotenie
štandardov kvality zverejňUje SSD na svojom webovom sldle WNW ssd sk

88 ORSO rozhoduje spory medzi SSD a Užívatel'om sústavy podľa §38 Zákona č 25012012 Z z o reguláCII v sleťovych odvetviach
(ďalej len .Zákon o reguláCii"), ak SSD a Uživatel' sústavy nedOSiahli dohodu na nešem sporu, ak s tým obaja učastníci sporového
konania suhlasla a ak od porušenia povinnosti účastníka sporového konama neuplynul viac ako jeden rok, Inak vo vecI rozhoduje
súd

8.9 Užívateľ sústavy je podra §37 Zakona o regulácii oprávnený predložiť URSO na alternatívne riešenie spor so SSD, ak sa ohľadom
predmetu sporu uskutOČnilo rekIamačné konanie a Užlvateľ sústavy nesúhlasí s vysledkom reklamáCie alebo so spôsobom Jej
vybavenia; možnosť obrátiť sa na sud tým me Je dotknuta Navrh na altemativne nešerue sporu Je potrebné predlOŽiť najneskôr
do 45 dní od doručerna vybavenia reklamácie

810 Zmluva Je vyhotovená v dvoch rovnopeoch, z ktorych obe zmluvne strany obdržia po 1 vyhotoveni
811 Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi a spravuje právnym ponadkom Slovenskej

republiky Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah sa nadl Zákonom o energetike, príslušnými vyhláškami Ministerstva
hospodárstva SR, vyhláškami a rozhodnutarm ÚRSO, Obchodnými podmIenkami pripojenia, Prevádzkovým ponadkom SSD,
TP SSD a ostatnými všeobecne závaznyml pravnyml predpismI.

812 Zmluvné strany beru na vedomie, že položky článku I Zmluvy, ktore vyp!ňa SSD na základe údaJov eVidovaných v lnformaČlnýoh
systémoch SSD, budú uvedené v samostatnom dokumente, klary bude tvonť Pnlohu č 1 k Zmluve, s čim obe Zmluvné strany
podpISOm Zmluvy prejavUJu svoJ výslovný súhlas

813 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú po Jej dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie
v tiesni, alebo napadne nevýhodnych podmienok

814 Túto Zmluvu je možné rnernt' Čl doplňoval' len formou plsomných a čisíovanych dodatkov Pn zmene pOŽiadavky UŽIvateľa
sustavy, ktorá podstatne zmern dohodnuté podmienky, sa uzatvára nová Zmluva

V Žiline, dňa Z 9. Ol lOl1 Bytča, dňa

Za UŽlvatera sustaVY,
t.t« ;/r, CI ( J
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za Stredoslovenskú dlstnbr-"-"_~-- _

Mgr Anna Rechtci(j~
Riaditel' dlVIZle -, '.l,~

Zákazruoke služby

.~~----
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