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Číslozmluv y : 20220 4.ZopZO.2 594
ZMLUVA

o

PR|PoJENĺ zARlADENlA UŽĺVATEĽA sÚsTAVY

Do

D|STRIBUČNEJ SUSTAVY

. uzalvorená v zmys|o Ustanovonl $ 269 ods. 2' Obchodného zákonnĺka
a prísluśnýchustanoveni

zákona Č. łilno12z.z.o energelĺke (ďalej len
Żmluva,)

Prevádzkovateľ dĺskibućnejsústavy

UŽĺvateľ sústavy

Názov: Stredoslovenská distribučná. a.s.

Názov: Obec Slaškov

Sĺdlo: Pri Rajčianke 2927/8
01o 47 Żilina
30 442

1

Sĺdlo: Jozeía Kronera 588' 023 53 Sĺaškov

5ĺ

KoreŠpondenÖná adresa: JozeÍa Kĺlnera 588,
023 CJ StaŠkov

DPH: SK2022187453

003í4293 lČ DPH:

2022187453

obchodný register Okresného súdu v
Sa, vloŹka Ć.i 10514/L

TeleÍónne čĺslo:+421 905863031

odd

IBAN; SK44 0200 0000 002ĺ 4355 o551
BIC: SUBASKBX
ďale|

obchodný ĺąister odd: vlożka:

"

len.SSD'

obchodného partnera:

doplnĺ prevádzkovatgl,

ďalej len

L

UlicďĆ. domu/obec/PSČ
odbemého miesta/ElC kod:

"Užĺvateĺsústavy'

odberného mlesta
Slaškov 623' 023 53 SlaŠkov
242SS721 3743000H

miesla dodávky:
pripoienia (napájacie vedenie):

Spôsob prislupu k

2020553271

e-mail: podatelna@staskov.sk

-

doplnĺ prevádzkovateľ

"

doplnĺ pĺevádzkovateľ

* doplní prevádzkovalel'

menaniu:

Napätbvá hladina meracieho miesta:

NN (0,4kV)

Stupeň zabezpečenia dodávky:

-'

doplní pľevádzkovateľ

Maximálna íezervovaná lĺapacita (.MRK.) KW;
Maximálna rezervovaná kapacita

(.MRKl A:

spÔsob určenia a zmeny MRK:

Sposob meĺania I stanovenie náhľadných hodnôt:
Zmĺuva sa lýka;
Miesto pripojenia (miesto odoľzdania kvality):
Nepäťová hladina odoľzdávacieho mĺesta
:
Termĺn vybudovania elektĺoenergetického

zaĺiadenia SSD:

3x ĺ00 A

MRK sa určuje dohodou nä základe żiadosti
Użivateĺasúslavy (žiadosť
0 MRK píinov0m pripojení, znĺżenĺa z'liśenĺ
MRK na existujúcom

0d ber .mieste) pr'i splnení 0bchodných a Technických
podmĺenok PDS. pĺĺóom
0 emenu moŹno poŽiadať prostíedn íctvom
foĺmuláru

ssD

zmysle platného Pĺevádzkovéhopoĺiadku ssD
Zmeny uŽĺvateľa sústaVy na odbemom miBste
doplní prevádzkovateľ
doplnÍ prevádzkovateľ

2'1.

ll. Predmet Zmluvy
Táto Zmluva sa uzatvám
z dÔvodu unlożnenia pripoienia

-

sústavy ssD, zauezrceenia

oon'o''r'J Ĺäp..iiy i,

zmeny uŹivelel.a sÚstavy

dJř.'fl'ľľjľr:l'ł,l.ł:T;ĺlii*'
* *"tqoJ.ň ájo.,i"l
l mĺesIe špecifikovanom
v

UŹívateľa sústaVy do
diskibučnej

ll. znluvy'
.).) :.^ _'kfu'liľ9. zmluvnych údajov'
" ;j;#',:ffí:äľ#Ł1ľ,:{neniapodmienok dohodnutých v lejto Żmluve
umożnil,
";.-;.,ä:::::1enejs|tavľsso'zauezpeeł'jonodńil-ö;ilľ'ýffľi,ľ?:ľff,.đi!ľ*l;
li,.

a.
2'3'

na exisIujúcom odbernom

ůr'rŕľfrljiĺ.ri.i'ľ1ľJľłj:'-'y
a nepret,acovaŕ

mĺesle špecĺllkovanom
v Ôi lZmluvy,

sVoje povinnosti yypĺýĄ/ajúce
mu zo Żmluvy, a pĺisluśných
právnych

úRł-jJi:i',',ĺiľľä:i'räiJky

predpisov

lll, Cena za pripojenie
J.

Nakoľko odbemé miesto
uvedel

I

nrlo9enédodistłü,'äff."3J':i,l,#ľ#.;,Ťľ.'.łil*'.::::ľ"mĺesta uľlradit'SSD cenu za pĺipojenie'

:;l''ľľJJJil::ľ

je v ćase ualvoronia
tejto Zmluw uŹ

Üfi;tffi ,i1íľ'.i:J:.''ľ:ľ;ffi:Tľ;ľffifuiľ],lĺ#ľ,:ľ

lV. Neoprávnený
odber
4,1

stÍany beru na vedomie,
że neopĺávneným odberom
]ľ'Y:ľ
d0
dĺstÍibućnejsustavy
SSD al

'
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5.1.

V. Podmĺenky pripojenla

Pĺipojenie k dĺstĺĺbucnej
süsrave SSD sa uskutolńuie
v

j'i!!iłůi?,fĺjťí9:ł':ľ.''b;ňilö5s'D
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ĺĺd:j'TP ssDJ
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a
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SSD poskytne Użívaleľovi
sústavy plnenie podÍa
clánku
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6'1. SSD

umoŽnĺ

ul' Termĺn realiácie prĺpojenia
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vypracovanie

platnostĺ a účĺnnosti
tejlo

ukončenieZmluvy
vypĺacovaná
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Zmlu
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pre
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so subjekľom, kľoď ie D
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tejtozmluw.
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UzavĺelímŹmluvy Użĺvateľ
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8.10. Zmluvaje vyholovená
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VŻline,

dňa:

0

B n7

2ĺJ2?

Staškov'

Za Stĺedoslovenskú diskibucnú,
a.s':

Mgĺ. Anna Rechtoríková
RiadĺteÍdivizie

Zákaznĺc(e slużby

o

dňa:

łt. 0í' ftl72l

Za Użívateĺ'a súsłavy:

!
A

obec Staškov
\J

Íirma

't
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Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927t8, o1o 47 Żilina
lČo: 36 M2 1 51, lČDPH : slęo221 87 453, DlČ: 20221 87 453

tel.: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk,

zMLuVE

o

PR|LoHA č.1 k
PRIPoJENízĺRnoeľlAUŽÍVATEĽA sÚsTAVY
ě.202204-ZoPzo-2594

Prevádzkovateľ distľlbučnej sústavy

Užĺvateľsústavy

Názov: Stredoslovenská distńbučná' a.s.

Názov: obec Staškov

Sĺdlo: Pri Ra|čianke 292718

SÍdlo: Jozefa Krónera 588, 023

www.ssd.sk

Do DtsTRlBucNEJ sÚsTAVY

53 Staškov

01o 47 Žilina

lČo: 36 442

Korešpondenčná adresa: Jozefa Krónera 588,023

151

Ě opn: oć:

lČ DPH: sK2022187453

Ěo: 00314293

ĐlČ:2022187453

e-mail: podatelna@staskov.sk
Telefónne čĺslo:+421 905863031

Obchodný register Okresného súdu v Žiľne Odd.: Sa,

obchodný register odd: vloŽka:

53 Staškov

2020553271

vloŽka č': 10514/L

Čísloobchodného partnera: 1050032362

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
BIC: SUBASKBX
ďalej len

ďalej len

"SSD"

sústaý

"UŽívateÍ

odbeĺného miesta

t.

Ulicďč. domu/obeďPSČ

Staškov 623, 023 53 Staškov

Čísloodbemého miesta/ElO kód:

24zss72'ĺ 3743000H

ŠpeciÍikácia miesta dodávky:

Trvalý odber

ŠpeciÍikácia pńpojenia (napájacie vedenie):

štandardné vedenie

Spôsob prĺstupu k meraniu:

Vstup do objektu so súhlasom majitela

Napäťová hladina meracieho miesta:

NN (0,4kV)

Stupeň zabezpečenia dodávky:

3. stupňa - štandard

Maximálna rezervovaná kapacita ("MRK') kW:
Maximálna rezeryovaná kapacita ("MRK") A:

3x í00 A

Spôsob určenia a zmeny MRK:

MRK sa určuje dohodou na základe Žiadosti UŽĺvateľa sústavy (žiadosť o MRK pri
novom pripojenĺ, zníŽení a zvýšení MRK na existujúcom odber.mieste) pĺi splnení

obchodných a Technichých podmienok PDS' pričom o zmenu możno poŽiadať
prostrednĺctvom formuláru SSD
Spôsob merania

/ stanovenie náhradných hodnôt:

V zmysle platného Prevádzkového poriadku SSD
Zmeny uŽívateľa sústavy na odbernom mieste

Zmluva sa ýka:
Miesto pńpojenia (miesto odowdania kvalĺty):

NN -poistková skrinka v maj' SSD' a.s. na podpemom bode

Napäťová hladina odoyzdávacieho

pĺiame NN

miesta:

Termĺn výstavby elektroenergelického zariadenia SSD
ÚdaJe uvedené v čl' l sú vyplnené na základe skutočného stavu na odbemom mĺeste.

V prĺpade, Že Užívateľsústavy nesúhlasĺ s údajmi uvedenými v čl. l . ŠpeciÍikácia odberného miesta, je opĺávnený túto skutoěnost'
oznámlť SSD v termíne do 30 dní odo dňa doručenla, spoločne so špecifikáclou konkrétnych údajov' ktoré Užívatelsústavy namieta' V
opačnom prĺpade sú údaie uvedené v čl. l Špecifikácia odberného miesta povaŽovanó za vzájomne potvrdené a odsúhlasené zo strany
obidvoch zmluvných strán.
Za správnost' zodpovedá:

Lukáš Ďuriš, ManaŽér distribučnej oblasti
Mgr. Anna Rechtoĺíková
Riaditeľ divĺzie Zákaznĺcke sluŽby

