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

L odberného mlesta

UŽĺvateľ sústavy

Názov: Obec Slaškov

Jozeía Kronera 588' 023 53 SĺaškovSĺdlo:

StaŠkovCJ023588,KĺlneraJozeÍaadresa:KoreŠpondenÖná

003í4293 lČ DPH: 2020553271

e-mail: podatelna@staskov.sk

TeleÍónne čĺslo: +421 905863031

obchodný ĺąister odd: vlożka:

" doplnĺ prevádzkovatgl,
obchodného partnera:

sústavy'ďalej len 
"Užĺvateĺ

sústavydĺskibućnejPrevádzkovateľ

distribučná. a.s.Názov: Stredoslovenská

Pri Rajčianke 2927/8Sĺdlo:
01o 47 Żilina

30 442 1 5ĺ

DPH: SK2022187453

2022187453

oddregister Okresného súdu vobchodný
Sa, vloŹka Ć.i 10514/L

0000 002ĺ 4355 o551IBAN; SK44 0200
BIC: SUBASKBX

ďale| len.SSD'

623' 023 53 SlaŠkovSlaškov

242SS721 3743000H

- doplnĺ prevádzkovateľ

" doplnĺ pĺevádzkovateľ
* doplní prevádzkovalel'

NN (0,4kV)

-' doplní pľevádzkovateľ

3x ĺ00 A
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ssDpoĺiadkuPĺevádzkovéhoplatnéhozmysle

miBsteodbemomnasústaVyuŽĺvateľaZmeny

doplní prevádzkovateľ

doplnÍ prevádzkovateľ

UlicďĆ. domu/obec/PSČ

odbemého miesta/ElC kod:

miesla dodávky:

(napájacie vedenie):pripoienia

prislupu k menaniu:Spôsob

hladina meracieho miesta:Napätbvá

zabezpečenia dodávky:Stupeň

KW;(.MRK.)lĺapacitaíezervovanáMaximálna

A:(.MRKlkapacitarezervovanáMaximálna

určenia a zmeny MRK:spÔsob

hodnôt:náhľadnýchstanovenieImeĺaniaSposob

Zmĺuva sa lýka;

kvality):odoľzdania(miestopripojeniaMiesto

odoľzdávacieho mĺesta :Nepäťová hladina

elektĺoenergetickéhoTermĺn vybudovania
zaĺiadenia SSD:



2'1. Táto Zmluva sa uzatvám z dÔvodu unlożnenia pripoieniasústavy ssD, zauezrceenia oon'o''r'J Ĺäp..iiy i, dJř.'fl'ľľjľr:l'ł,l.ł:T;ĺlii*' UŹívateľa sústaVy do diskibučnej- zmeny uŹivelel.a sÚstavy * *"tqoJ.ň ájo.,i"l
.).) :.^ _'kfu'liľ9. zmluvnych údajov' l mĺesIe špecifikovanom v ll. li,. znluvy'
" ;j;#',:ffí:äľ#Ł1ľ,:{nenia podmienok dohodnutých v lejto Żmluve umożnil,

a. 
";.-;.,ä:::::1enejs|tavľsso'zauezpeeł'jonodńil-ö;ilľ'ýffľi,ľ?:ľff,.đi!ľ*l;

2'3' ůr'rŕľfrljiĺ.ri.i'ľ1ľJľłj:'-'y 
na exisIujúcom odbernom mĺesle špecĺllkovanom v Ôi lZmluvy,

a nepret,acovaŕ úRł-jJi:i',',ĺiľľä:i'räiJky sVoje povinnosti yypĺýĄ/ajúce mu zo Żmluvy, a pĺisluśných právnych predpisov

lll, Cena za pripojenie
Nakoľko odbemé miesto uvedel
nrlo9enédodistłü,'äff."3J':i,l,#ľ#.;,Ťľ.'.łil*'.::::ľ" mĺesta - je v ćase ualvoronia tejto Zmluw uŹ

:;l''ľľJJJil::ľ 
uľlradit'SSD cenu za pĺipojenie' Üfi;tffi ,i1íľ'.i:J:.''ľ:ľ;ffi:Tľ;ľffifuiľ],lĺ#ľ,:ľ

J. I

4,1

ll. Predmet Zmluvy

lV. Neoprávnený odber

V. Podmĺenky pripojenla

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

3iľ,?;'ńJ;ľľlläil:j:ľl,'*:;*ił;:'j'lfu$ťjťľľľjj''.ffi'ľůä:ľ-liľ.ľi';,đ:ŕ^'ľľi,łiľ-?fľ
vśeobecne.á,a..yä,,äři'ŕ,i'';,ä'9'*ffi;;-il;ľ#::ľ.?'ł:ľ''jlľjł''':l'J:,Tlľ:ľ,ľľ[l;mvľľľ'*

5.1. Pĺipojenie k dĺstĺĺbucnej süsrave SSD sa uskutolńuie v

j'i!!iłůi?,fĺjťí9:ł':ľ.''b;ňilö5s'D Ę',iił:lął'iJ;ľäii"i,,äĺffljíĽilffi:".Jil:J:
' 
łľir* á ä ĺar';t il':#"frll{-"':ľlt3ts i}:['ľJ':ffiiltr''ä'#'ľľľ:1:^ľ.1í,],ibj,ćlł il;;;i il'o*é

^s.sl 
ĺĺd:j 'TP ssDJ a 

1silaie s platnými 
"rr.*.i,.'ľj,]!?;ľ'TlľJľ,1ľľ:*ľl|poJenla')' 

Technickýmipodmienkanli

;ai::ľĽľ*odné 
podmienky prlpodia a ;Ěššö;''Tl'-'1,#''T:ľľłl'ľľľľ.lľ*lľ;ťťť.ľ.ľľiľ;

5'2' SSD poskytne Użívaleľovi sústavy plnenie podÍa clánku

53 ąffiJ'l'ť#'ľH,j,.:ľi|ľ";iiľľ:{ľłtgťďľ';;ľ:ľJľ':JJ[iiffJ:lľ,ľ#Ĺ1iľ:l:xľĺ:d,'l'ľ

ľ**ľĺł{ľ'*íĺĺilť*ľľ.'ln-íľ,,'lľ*:łł:ł:'ffi [i*ľľľ''#n;,'..ffi

54ffiĺj,i.'r'!ffi 
'Jľ'Jf; trŤiĘłil:ľ'"ilťilś'Ä:#älx'ůl'ś'''Ľ';#Ł1lšffiťJľ.Ť:llT,jl,*ľ'ľ; ji

ľľĺ'ffi:.*trĽĺľľ,'5Ťjfr;,ä'ffiľľ-'äľ,JÍľ'Íľlľ*i'l']ľ-,oo.*,ĺvä disponuie súhlasmi s
;euz'y'l'p'rnefą-is-läĺvyoprávnenýs,*il;;i;il*í*1ľlilfi:?ť]i:,ľ'iiJJ':.:':;,,J.,nś.äľjÍTJ'ffi
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6'1. SSD umoŽnĺ o, 
ul' Termĺn realiácie prĺpojenia

;,.tr['i''p1;ffi'í'ffi 
J,:'ľ;l,ľff ,Til,fi1ľ,.Í';Jl"ľli'*ľ,Ł,ľľłi.ęľ.#ľ,i.J.,ŕilľ;.,1l

z'lilii'łń]äi'iiľĺffi,'*j,Íľľ;ľ'śPeciíikácĺa odbemého miesta, jg kU dňu nadobudnutia platnostĺ a účĺnnosti tejlo

7.1 
Í:!_r: *,i vypĺacovaná * *-rr:':;ľ:st'Zmluvya 

ukončenieZmluvy

vypracovanie Zmlu
súhlasil. ' '-vyauzatváľasailffi;ilil,1'l'''ľJ:pľ,i':,ľńli.,ĺí,ľlffľ:ľných-podkladov polrebných pre
Zĺnluvu mořno ukončĺl,: 

_-' Ýyvlq l' J Pvull llen'(aml uvedenýmiv łnluvo uzapolenlm Zmluvy
a) písomnou do

: 
rufifinł;ryľĺ*mfiľľm;nruľ-,l'mnľá*.#

e)ff ą'"#ťůł'fr 
**f i'i'*ľ.'*i***Ĺĺ'j.{ť#äť*#.'J:,J'''''ilľ''",:'''.''ľľľil.ľľłlł

porušenia Zmll' äffi ffJ ..;ilffi frł,}[ffiĺ:ffi 
'',łľi{*ľľ*ľĺ 

ślö ; 
"'ä 

í ä;;doch podsla tného

7'2,',,,,$-#ľ,lłłłĺ]ĺľJnĺĺľinmľľĺľ*ł'gĺťnľľ'i.:'ľĺľľ,ĺffi
a) ak v lehole do 24 mesiacov odo dňa nadobutechnických podńl.'.ř'n"ILji'.ffi nalobudnulia účinnosli Zĺnluvy Uźĺvak

',ľłl;i;ľi*ďtl3ľ'?:ľl'"ľ'.',,Tł*.ťii:{ffi fä'ř:trťf; *!ľfr ľ.1ĺffi ;:Ľ#ffJľ
ĺtozmluwna-n',älozzľľ-i#Ĺ:fijł:,i;ľ:*ľ;łiľĺ:;llr;;ffiťjtr#:fffľ,1,ilil"*,,

8.ĺ. 
!9? :*. 

prevádzkoyateľ disrribucnej ,r.J:;:;ečné 
ustanovenĺa

;",:l'J'ś!ľ'#:#il..ĺl:|*[Hlĺ'ľJľ'-xT[':,*ľffi]J*mľiľ*i*=^l'ľ,ľľJ,:,:í'Ľjl;
onnostiSSD a na účelv r

#Ĺť'',fĺ'#:;ľlľťlłi'äJ:'íľił'ľ!il"'ľ'1i'ľJ;.ĺ''ĺ':jjhi;'gľä,ľ;;-Íĺebnom 
na vykon podnikale'si;

iľ"#ffi ł*ľľtĺľľgmänĺ-ľľĺľiłi*m'ĺffiil'ffi:ľffi ,','Jíitr

8.2. ;;lľjľil. :;;:.:":ľ::'- 
v casti.chnna *'u''y'ł ĺjäř'';ij'í'ľ,J:ll3řĺĺľľľ'1']ĺ'''ľ";

doteraz ĺnedzi r''urno',oj-oľl'] 
podpisu oboma zmluvn'

;ifi ffi ffi 

'JTffit*uffi Í*ľHľľtr jľ','ďľ*'ĺ;liff iiĺ1iĺffinadobúda Zmluva platnost

;łil*m;'ŕłłí*ľľ{'íľľłł;i#ľ:ľ#1|ťťĺjffi :''ľ'íí3ľ,ľx;ffi J''''ä* ľ;ľľ
ff Ĺľ*ĺi:tffi ,ľt'lł:ľ''-#,:il''!łili'#ľ,ľJ'',*ffi ľľľ,':,n:ľłľiĺľi,ŕiiť:,'ť;lľľffi



8.3' Ak je Zmluva uzatvilaná so subjekľom, kľoď ie DzmlüvnésrĺanyJjohodlĺ,Ź.z'luuu1eplamaońońovinný zveĺejńoval'Zmluvu v s:!de.s $47a občĺanskeho zákonníka,

;ä'*",'fiĺ:':'ľ',ľJä:ľľil''*ilTi;il1ä'ĺ::,ľľq:ffirrĽ:ä'lĺ:ľľ,x'"trĺ:ää*ffiĺ::ľĺ:i,,*ť
tejtozmluw. 

..'-"'-'*'"'Ąu(UulloslnastaneneskÔr;UŽíveteÍsústavyjopovinnýinrormJň:ššD;äř'"E*r'8'4' Uzavĺelím Źmluvy Użĺvateľ sústavy berie na V.domie vznik pĺáv a povinnostĺ oo S{
šyJľajú 

z lejto Zmluvy' obch'o'yán poo'*.i ňp,l.no, ťp śsó iř; ąö.fi.äľÄ'ľi|ľJi'íjľj:ľ',.l'll.,il:rijľ
8'5' UżÍvalel'sÚstavyjeV:mľles39odsok 

11 zákonaČ,25!l?912Z'z'zákonaoeneĺgetikea.o 
zmeneadoplnenĺ nĺekloých

zaKonov povinný umoŹniľ bezôdpla*' sso ji'í'oo,iu.ecłrĺny äi sväŕ'.jr*'"J'j,.orické zariadenie, ńoiá i, pripol.no
o ô iiľ]ľ''-' 

sÚstavy ssD;;iu'kň'" ääŠä:e relro povinnostilärř.ryl,ř,ů,rľa 
sústavy je podsraĺnym póruśením8.6' UŽívaleľ sústavy vyhli

ľľň,p sió ŕ;ł.i'ťi]ji:ťĺ1x'i.xľJx'łff!:frľJxi ii;ľJ:J::,: fiili:lŁ: oľ:ľ slav odbęmého miesta

Łt*':ffi *ďł'ĺ;ľ^iÍffi [*ľął,ĺnľłłä:lll.lj:'ĺ'ffi l#äľfrffiZ'z'' kloĺou sa ustano"wlu_šta'oá'oy ŕ'äiřy'. oĺ.liJJ,1'1ii.ir;;ffi;.;,ä;;ä!.ĺ**' 
clekĺiny v p,ĺpaoe'}äuoajeýĘÚce sa UŹívateÍa sústavy uveoenJ v1;í''äi,,ilr,''ĺ nevyľlnulné na i.or.p.e.l,ĺ. o.orŽanĺa śrandardov w.liý ä rľ,rny

]]' :.l*'*lllľ,''i'ľ*ŕfi'.:3^"jffi,'#';:ľj,Ťľš,J:'ffi,:ľä:e vyhlá.ky Únso ĺ' 236/20í6 Z'z'. Vyhodnotenĺe8'8 

!frülii'j$;ľj['JÄľíí'j33:''!ffiĽ,tiliil''u,i$38Zákona ć'250t2012Z.z.oreguláciivsietbvýchodvelviach
konaniasÚhlasiaa 

'ł"'op.i'i..i'p*ň.',ffi:äli,äłiľ,:i::ľ:ĺ:ľ:[xxffiil'#,ffiĺ-i:j'ľĺi1#ii;'T::,',::ffiťj

'- 
i''liö_ĺi:;ľ,ľJ:{",#|ü!,liĘlá'1'üiľL":'ťłi:',J'..ľ]fl'#:ffffiiľ.#jľlil.-:?ln,|',oSSD,akęohľadomvybavenia;możno"oo1lľ-* 

l3.ĺo ty'.l.i.ätňun. *ru* na alternalívne Íie,rn,. ł**J''j.i..i.uo '.-'pä'ä'o*pid0 45 dnĺ od doručenia vybavenia rekdmácie.' ĺ\avm na alternalívne ĺiešenie spoÍu je potÍeb'e pll[!íř'Jňäło,
8.10. Zmluvaje vyholovená u duo.h ,ounopiloJlr, l krorÝcn oor''' 

;{ľť'ľ^'#ľ'J:*''il':Ł,i:.:ľ"J;r'ĹIJ[!':,:']1:jľ'#':ffJ'ľi:iľj:ľ#,ľJiJ1il'm poĺiadkom S|ovenskeJ

',''ĺ"'ĺľ{:ľí';üť;''##j#!iäJilľ#'lfr i'f,{ł;i''::Í#,.;::ľľ*ľľ*ľľľľ
, '' inff#,frľ?:1.,hilľ1ą6pľľ':ľl''il'ł[;*"ĺ'o'í'ňřP;íňffi1i.'juu.,.łĺń.í,ź'mi'i,r],v
;'; ilLiffil'ffiÍŕ.ffiľiľ?łłÍ$ffiäffi#ď;ffi 

' 
::ľ. ffi ; ľ:]:

VŻline, dňa: 0 B n7 2ĺJ2?

Za Stĺedoslovenskú diskibucnú, a.s':

Mgĺ. Anna Rechtoríková
RiadĺteÍ divizie
Zákaznĺc(e slużby

Staškov' dňa: łt. 0í' ftl72l
Za Użívateĺ'a súsłavy:

o !
A

\J

obec Staškov
Íirma
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Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927t8, o1o 47 Żilina
lČo: 36 M2 1 51, lČ DPH : slęo221 87 453, DlČ: 20221 87 453
tel.: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk

PR|LoHA č.1 k
zMLuVE o PRIPoJENízĺRnoeľlA UŽÍVATEĽA sÚsTAVY Do DtsTRlBucNEJ sÚsTAVY

ě.202204-ZoPzo-2594

Užĺvateľ sústavy

Názov: obec Staškov

SÍdlo: Jozefa Krónera 588, 023 53 Staškov

Korešpondenčná adresa: Jozefa Krónera 588,023 53 Staškov

Ěo: 00314293 Ě opn: oć: 2020553271

e-mail: podatelna@staskov.sk

Telefónne čĺslo: +421 905863031

obchodný register odd: vloŽka:

Číslo obchodného partnera: 1050032362

ďalej len 
"UŽívateÍ 

sústaý

Prevádzkovateľ distľlbučnej sústavy

Názov: Stredoslovenská distńbučná' a.s.

Sĺdlo: Pri Ra|čianke 292718

01o 47 Žilina

lČo: 36 442 151

lČ DPH: sK2022187453

ĐlČ:2022187453

Obchodný register Okresného súdu v Žiľne Odd.: Sa,

vloŽka č': 10514/L

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

BIC: SUBASKBX

ďalej len 
"SSD"

t. odbeĺného miesta

Staškov 623, 023 53 Staškov

24zss72'ĺ 3743000H

Trvalý odber

štandardné vedenie

Vstup do objektu so súhlasom majitela

NN (0,4kV)

3. stupňa - štandard

3x í00 A

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

V zmysle platného Prevádzkového poriadku SSD

Zmeny uŽívateľa sústavy na odbernom mieste

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

pĺiame NN

Ulicďč. domu/obeďPSČ

Číslo odbemého miesta/ElO kód:

ŠpeciÍikácia miesta dodávky:

ŠpeciÍikácia pńpojenia (napájacie vedenie):

Spôsob prĺstupu k meraniu:

Napäťová hladina meracieho miesta:

Stupeň zabezpečenia dodávky:

Maximálna rezervovaná kapacita ("MRK') kW:

Maximálna rezeryovaná kapacita ("MRK") A:

Spôsob určenia a zmeny MRK:

Spôsob merania / stanovenie náhradných hodnôt:

Zmluva sa ýka:

Miesto pńpojenia (miesto odowdania kvalĺty):

Napäťová hladina odoyzdávacieho miesta:

Termĺn výstavby elektroenergelického zariadenia SSD

ÚdaJe uvedené v čl' l sú vyplnené na základe skutočného stavu na odbemom mĺeste.

V prĺpade, Že Užívateľ sústavy 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 Užívatel sústavy 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


