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Stredoslovenská distribuěná, ä. S., Pri Rajčianke 292718, o1o 47 Żilina
lČo: a0 442151, lČ opH: sK2o22187453, DlC: 2022187453

jĺ1;

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

rin;

-

Císlo zmluvy: 2021'l 2-NP-0434

zMLuVA

o PRIPoJENízłRnoeNn

UŽĺVATEĽA sÚsTAVY Do DlsTRlBUcľel

sÚsľĺw

uzafuorená v zmysle ustanovení $ 269 ods' 2. Obchodného zákonníka
a príslušných ustanovenízákona č,.25112012 Z. z. o energetike (ďalej len ,,Zmluva")

Pľevádzkovateľ distribučnej sústavy

UŽívateľ sústavy

Názov: Stredoslovenská distńbučná, a.s.

Názov: obec Staškov

Sídlo: Pri Rajčianke 292718
010 47 Żilina

Sĺdlo: Jozefa Kronera 588' 023 53 Staškov

ICO: g0 442151

Korešpondenčná adresa: Jozefa Krinera 588,023 53 Staškov

lČ opH: sK2o22187453

lČo: oogĺłzgslČ opH: DlČ: 2020553271

Dtc

e-mail: podatelna@staskov.sk

2022187453

Telefón ne číslo:+ 421 4

1

43027 29

obchodný register Okresného súdu v Žiline Odd.
Sa' vloŽka č.: 105'l4/L

Obchodný register Odd: vloŽka:

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 055'ĺ

Císlo obchodného partnera:'l 050032362

BIC:SUBASKBX
ďalejlen

d'alej len

''SSD''

',UŽívateľ

sústavy"

odberného miesta

l.

0bjekt

ln e

Katastrálne územie a číslaparciel

Staškov 111 11'19;

Ulica/č. domu/obec/PSC

Staškov,023 53 Staškov

Číďoodberného miesta/ElC kód

2423S4608271 0006

Specifikácia miesta dodávky:

Trvalý odber

ŠpeciÍikácia pripojenia (napájacie vedenie)

štandardné vedenie

Spôsob prístupu k meraniu

Trvale prístupnéz verejnej komunikácie

Napäťová hladina meracieho miesta:

NN (0,4kV)

Stupeň zabezpečenia dodávky:

3. stupňa - štandard

11211; 123114

Maximálna rezervovaná kapacita (''MRK") kW:
Maximálna rezervovaná kapacita (''MRK") A:
Spôsob určenia a zmeny MRK:

3x254
MRK sa určuje dohodou na základe Žiadosti UŽívatel'a sústavy (Žiadosť
o MRK pri novom pripojení, zníŽení a

zvýšeníMRK na existujÚcom

odber.mieste) pri splnení obchodných a Technických podmienok PDS, pričom
o zmenu moŽno požiadaťproshedníctvom íormuláru SSD
Spôsob merania / stanovenie náhradných hodnôt:

V zmysle platného Prevádzkového poriadku SSD

Zmluva sa týka:

Nového pripojenia

Miesto pńpojenia (miesto odovzdania kvality):

NN -spínacie a istiace prvky v istiacej skrini

Napäťová hladina odovzdávacieho miesta:

pńame NN

Termín vybudovania elektroenergetického

Do 2 mesiacov po splnení podmienok pripojenia

zariadenia SSD:

lI.

FAKTÚRA

-

złl-oľoyý LlsT

č. (variabilný symbol)

Faktúra - zálohový list nie je faktúrou pre účelyodpočítania DPH.
V zmysle Zmluvy Vám fakturujeme zálohovo pripojovací poplatok, vo výške stanovenej Rozhodnutím ÚRSo ało pevnú cenu pre
napäťovúúroveň NN:
232.2 EUR
4320021324

Výška zálohovej platby (vrátane DPH):
Variabilný symbol platby (totoŽný s číslomFaktÚry - zálohový list)
Dátum splatnosti:

04,04.2022
bezhotovostne

SpÔsob Úhrady:
ZálohovÚ platbu za pripojovací poplatok vo výške: 232.2EUR uhrad'te na účetSSD:
SK44 0200 0000 0021 4355 0551 s variabilným symbolom: 4320021324

lll. Predmet Zmluvy

3.1.

Táto Zmluva sa uzatvára z dÔvodu umoŽnenia pripojenia odberného elektrického zariadenia UŽívatel'a sústavy do diskibucnej
sÚstavy SSD' zabezpečenia dohodnutej kapacity vo tlýške maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej skrátene aj
uvedenej
''MRK)
v čl.l Zmluvy a:
zabezpečenia fi7zického pripojenia odberného elektrického zariadenia UŽívatel'a sústavy do distribučnej sÚstavy SSD,
zmeny technických parametrov odberného elektrického zariadenia UŽĺvatel'a sústavy,
zmeny pôvodnej hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity na aktualizovanú hodnotu MRK uvedenú v čl.l Zmluvy,
na
základe Žiadosti UŽívatel'a sÚstavy evidovanej pod číslom: 202'ĺ12_NP_0434
a to
SSD sa zaväzuje v prÍpade splnenia podmienok dohodnutých v tejto Zmluve umoŽniť pripojenie odberného elekhického

3.2.

zariadenia UŽívatel'a sústavy do distribučnej sústavy SSD' zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške MRK uvedenej v čl. l Zmluvy
a:

-

po splnení podmienok pripojenia uvedených v čl. Vl. Zmluvy pripojiť odberné elektrické zariadenie UŽívatel'a sústavy do
distribučnej sústavy SSD,
umoŽniť UŽívatel'ovi sústavy zmenu technických parametrov zariadenia UŽívatel'a sústavy,
umoŽniť UŽĺvatel'ovi sústavy zmenu pôvodnej MRK na odbernom mieste uvedenom v čl, l' Zmluvy a zabezpečiť dohodnutú
kapacitu vo výške aktualizovanej MRK uvedenej v čl. l Zmluvy,
Užívatel'sústavysa zaväzuje uhradiť SSD cenu za pripojenie, a to spôsobom a vo výške uvedenými v Zmluve. Úhradou ceny
za pripojenie UŽívatel'ovi sústavy nevzniká nárok na majetkovú účasťna elektroenergetickom zariadenÍvybudovanom SSD za
účelompripojenia.

3.3.

lV. Cena za pripojenie
4 '1

.

UŽívatel' sristavy sa zaväzuje zaplatiť SSD cenu za pripojenie vo výške stanovenej platným rozhodnutím Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví (d'alej len ,,Únso" )ako pevnú cenu za pripo|enie do distribučnej sústavy SSD (d'alej len ,,pripojovacÍ poplatok").

Pripojovací poplatok uhradí UŽĺvatel'sústavy zálohovo vopred. Výška a termín úhrady pripojovacieho poplatku sú uvedené

4.2.

v článku ll.

-

Faktúra - zálohový list'

K prijatej platbe vystaví SSD faktúru v súlade s platným zákonom o DPH. Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku vykoná SSD
vyúčtovacou íaktúrou, vystavenou do 15 dnípo pripojeníodbemého miesta k jestvujúcejdistribučnejsústaveSSD. Prípadný

nedoplatok/preplatok z vyúčtujúcejfaktÚry uhradí povinná strana v lehote do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry' V prípade, Že
platba bude uhradená na iný Účet, alebo pod nesprávnym variabilným symbolom, prípadne v inej ako dohodnutej výške, bude
povaŽovaná za neuhradenú a UŽĺvatel'ovi sÚstavy ner'rznikne nárok na pripo|enie. Úhradou pripojovacieho poplatku UŽívateľovi
sÚstavy nevzniká nárok na majetkovú účasťna elektroenergetickom zariadenĺ vybudovanom SSD za účelompripojenia.

V. Neoprávnený

5.1.

odber

Zmluvné strany berÚ na vedomie, Že neoprávneným odberom elektriny je odber elektriny bez uzavretej zmluvy o pripojení
do distribučnej sÚstavy SSD alebo V rozpore s touto Zmluvou. Pri neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu
odoberal, povinný uhradiť skutočne vzniknutú škodu. Ak nemoŽno vyčísliťskutočne vzniknutÚ škodu na základe objektívnych a
spol'ahlivých podkladov, pouŽije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny ustanovený príslušným
všeobecne záväzným právnym predpisom.

Vl. Podmienky pripojenia

6.1.

6'2.

6.3.

6.4.

PripojeniekdistribučnejsústaveSSDsauskutočňujevsúladestoutoZmluvou,

pripojovacímipodmienkamistanovenýmivo

vyjadrenĺ SSD (ak takéto vyjadrenie bolo zo strany SSD vystavené), ktoré sú neoddelitel'nou súčasťoutejto Zmluvy, v súlade
s obchodnýmipodmienkami pripojenia do distribučne| sústavy, ktoýmisú podmienky pripojenia do distribučnej sústavy uvedené
v kapitole č. 2 platného Prevádzkového pońadku SSD (d'alej len ,,Obchodné podmienky pripojenia'), Technickými podmienkami
SSD (d'alej
SsD') a v súlade s platnými všeobecne záváznými právnymi predpismi, s ktonými sa zmluvné strany riadne
''TP
oboznámili. Obchodné podmienky pripojenia a TP SSD sÚ k dispozícii na webovom sídle SSD www.ssd.sk'

SSD poskýne UŽívatel'ovi sústavy plnenie podl'a článku lll. tejto Zmluvy len po splnení všetkých povinnostĺ UŽívatel'a sústavy
uvedených v Zmluve, Obchodných podmienkach pripojenia, TP SsD a po splnení pripojovacích podmienok stanovených vo
vyjadrenĺ SSD' ak takéto vyjadrenie bolo zo strany SSD vystavené aprizabezpečení potrebnej súčinnosti Užívatel'a sústavy
spojenej s pripojením, po úhrade pripojovacieho poplatku v zmysle čl' ll - Faktúra - zálohový list.
V prípade, Že Užívatel'sústavyzíska povolenie na prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy, ktorej odberné miesto je totoŽné
s odberným miestom podl'a tejto Zmluvy, je povinný to bezodkladne oznámiť SSD a v prĺpade, Že SSD o to požiada, je UŽívatel'
sústavy povinný uzatvoriť so SSD novťl zmluvu o pripojení. V prípade, že SSD zistĺ, Že UŽívatel'sústavy získal povolenie na
prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy, ktorej odbemé miesto je totoŽné s odberným miestom podl'a tejto Zmluvy, je
UŽÍvatel'sústavy povinný uzatvoriť so SSD novú zmluvu o pripojení, ak o to SSD UŽívatel'a sústavy poŽiada. Porušenie povinnosti
podl'a tohto bodu je podstatným porušením Zmluvy a SSD má právo od tejto Zmluvy o pripojenĺ odstúpiť.
UŽívatel' sÚstavy svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, Že je vlastníkom nehnutel'nosti, respektíve disponuje súhlasmi s
nakladanĺm s nehnutel'nosťou od vlastníkov, ktorĺ majú v súhrne nadpolovičný vlastnĺcky podiel k nehnutel'nosti' v ktorej sa
nachádzalbude nachádzať odberné miesto špecifikované v čl. l' Zmluvy. UŽívatel'sústavy prehlasuje, že pre účelytejto Zmluvy
je v zmysle platnej legislatívy oprávnený s uvedenou nehnuteľnosťou nakladať' čo je na poŽiadanie SSD povinný preukázať.

Vll. Termín realizácie pripojenia

7'1. SSD

umoŽní pripojenie UŽÍvatel'a sústavy spÔsobom podl'a čl. lll Zmluvy po splnení podmienok tejto Zmluvy, TP
SSD, Obchodných podmienok pripojenia a po splnenÍ pripojovacích podmienok stanovených vo vyjadrení SSD v lehote podl'a

7.2'

7'3.

7.4.

platných právnych predpisov'

Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD je uvedený v článku l, Špecifikácia odbeľného miesta, termín
realizácie pripojenia, a je závislý odo dňa právoplatného stavebného povolenia na vybudovanie elektroenergetického zariadenia
SSD' ak je takéto zariadenie budované pre Účely predmetného pripojenia. SSD si vyhradzuje právo na zmenu termínu
vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD, alebo zmenu technického riešenia pripojenia, pričom zmenu termínu SSD
oznámi UŽívatel'ovi sÚstavy aj s uvedením dôvodu zmeny termínu.
UŽívatel'ovisÚstavyvzniká právo na pripo.jenie najskôrdňom nadobudnutia právoplalnostikolaudačného rozhodnutia, ktoré je
vydané pre SSD ako prevádzkovatel'a distribučnej sústavy na vybudované elektroenergetické zariadenie, ak je vybudovanie
elektroenergetického zariadenia SSD potrebné pre pripo|enie odberného elektrického zariadenia UŽívatel'a sústavy do
distribučnej sústavy SSD.
V prĺpade, Že UŽívatel'sústavy neuhradil pripojovací poplatok v stanovenom termíne ,,Dátum splatnosti vo Faktúre - zálohovom
liste" je povinný podať novú žiadosť o pripojenie. V takomto prípade bude stanovený nový termín realizácie pripojenia.

Vlll. Platnost'Zmluvy a ukončenie Zmluvy

8.'l.

Zmluva bola vypracovaná na základe Žiadosti UŽívateľasústavy a na základe ním dodaných podkladov potrebných pre
vypracovanie Zmluvy a uzatvára sa na dobu neurčitú.UŽÍvatel'sústavy s podmienkami uvedenými v Zmluve uzatvorením Zmluvy
súhlasil.

Zmluvu možno ukončit':

a)
b)
c)

písomnou dohodou zmluvných strán.
spôsobmi ustanovenými v obchodných podmienkach pripojenia a v platných právnych predpisoch
odstúpením UŽívatel'a sústavy od Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany SSD. Podstatným
porušenĺm tejto Zmluvy zo strany SSD je opakované nesplnenie povinností podľa tejto Zmluvy a obchodných podmienok

d)
e)
f)

8.2.

pripojenia zo strany SSD a to ani v dodatočnej lehote nie kratšej ako 30 dní poskytnutej UŽívateľomsústavy na základe
pĺsomnej výzvy doručenej SSD. odstripenie nadobúda účinnosťdňom jeho písomného doručenia SSD.
odstúpenÍm SSD od Zmluvy, ak UŽívatel' sústavy poruší povinnosť ustanovenú v Zmluve alebo vyjadrení SSD, ak
bolo UŽívateľovi sústavy takéto vyjadrenie zo strany SSD vydané, alebo porušĺ povinnosť ustanovenú v obchodných
podmienkach pripojenia a k náprave nedôjde ani na základe písomného upozornenia zo strany SSD'

odstúpenĺmSSD od Zmluvy aj bez predchádzajÚceho písomnéhoupozornenia SSD a to v prípadoch podstatného
porušenia Zmluvy alebo podstatného porušenia 0bchodných podmienok pripojenia.
výpoved'ou zo strany SSD, ak UŽívatel'sÚstavy nezačal pridelenú MRK ani po uplynutí 'ĺ2 mesiacov od pripojenia
odberného elektrického zariadenia vyuŽívať, čo viedlo k jej zníŽeniu zo strany SSD, a anĺ po zníŽeníMRK UŽívatel'
sÚstavy nezačalanitúto zníżenu hodnotu MRK do'ĺ2 mesiacov od jejzníŽenia vyuŽívať.DÍŽka výpovednej lehoty je v

takomto prípade jeden mesiac azačina plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci' v ktorom bola výpoved'
odberatel'ovi doručená a uplynie posledným dňom príslušnéhomesiaca.
Zmluva taktieŽ zaniká:
ak UŽívatel'sústavy neuhradí SSD pripojovací poplatok v súlade s údajmi a v termĺne uvedenom v čl. ll Zmluvy,
ak v lehote do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnostiZmluvy Užívatel'sústavy nepreukáŽe SSD splnenie
technických podmienok pripojenia spôsobom uvedeným v príslušnom vyjadrenĺ SSD, ak bolo UŽívatel'ovi sústavy takéto

a)
b)

vyjadrenie zo strany SSD vydané,
ak v lehote do 60 dníodo dňa doručenia oznámenia o realizácii pripojenia do distribučnej sústavy zo strany SSD, nebude
spoločnosti SSD dorucená Žiadosť o inštaláciu elektromera zo strany UŽívatel'om sústavy vybratého dodávatel'a elektriny,
uzatvorením novej zmluvy o pripojení medzi zmluvnými stranami pre odberné miesto špeciÍikovanév čl. l. Zmluvy, ktorá
túto Zmluvu nahrádza. V takomto prípade Zmluva zaniká dňom nadobudnutia účinnostinovej zmluvy o pripojení.
Ustanovenia bodu 8.3. pĺsm. c) Zmluvy sa nevzťahuje na UŽívatel'a sústavy na odbernom mieste' ktoré je v čase nadobudnutia
účinnostiZmluvy uŽ pripojené do distribučnej sústavy SSD.

c)

d)
8.3,

lX, Záverečné ustanovenia

9.1.

SSD ako prevádzkovatel'distribučnej sústavy v súlade so zákonom č.18/201B Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektoných zákonov zhromaŽd'uje a spracÚva osobné údaje UŽívatel'a sústavy v rozsahu ako sú uvedené v tejto
Zmluve. SSD spracúva osobné údaje ako prevádzkovatel'distribučnej sústavy v rozsahu potrebnom na rĺýkon podnikatel'skej
činnosti SSD a na účelyuzavretia tejto Zmluvy, jejzmeny alebo ukončenia, v sÚvislosti s plnenĺm podl'a tejto Zmluvy, fakturácie
ceny za pripojenie alebo iných pohl'adávok z tejto Zmluvy alebo vzniknutých z neoprávneného odberu elektriny, Práva UŽívatel'a

sústavy v sÚvislosti so spracúvaním osobných údajov sÚ uvedené v $2'ĺ a nasl. Zákona č.18i2018 Z.z. o ochrane osobných
Údajov a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov' Práva UŽívatel'a sústavy a tieŽ informácie o spracovanĺ osobných údajov sÚ
zverejnené na webovom sídle SSD www.ssd.sk v časti ochrana osobných údajov a UŽívatel'sristavy týmto potvrdzuje' Že sa

9.2.

9'3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7'

s nimi oboznámil.

Užívatel'sústavyje povinný pripojovací poplatok zaplatiť na účetSSD s číslomvariabilného symbolu uvedeným v čl. ll Zmluvy,
a to najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného v čl. ll Zmluvy. V prĺpade neuhradenia pripojovacieho poplatku najneskôr do
dátumu uplynutia tejto lehoty, Zmluva zaniká.
Zmluva je platná a účinnádňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Nadobudnutím účinnostiZmluvy sa nahrádza prípadná
doteraz medzizmluvnými stranami uzatvorená platná zmluva o pripojenípre odberné miesto špecifikované v čl. l. Zmluvy, ktorá
zároveň ýmto stráca platnosť a účinnosťs uýnimkou tých pľáv a povinnostÍ, z ktorých povahy vyplýva, že aj napriek zániku
pôvodného zmluvného vzťahu zostávajú nad'alej v platnosti.

Ak je Zmluva uza|váraná so subjektom, ktoý 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 účinnost'nadobudne dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s $ 47a občianskeho zákonníka. UŽívatel' sústavy je povinný informovať SSD o
dni zverejnenia tejto Zmluvy.
Zaplatenie pripojovacieho poplatku je podmienka na realizáciu pripojenia odberného elektrického zariadenia UŽívatel'a sÚstavy
k distribučnej sústave SSD spôsobom podl'a čl. lll' Zmluvy. Uzavretĺm Zmluvy UŽívatel'sústavyberie na vedomie vznik práv
a povinností pre SSD a UŽívatel'a sústavy, ktoré pre nich vyplývajú z tejto Zmluvy' obchodných podmienok pńpojenia, TP ssD
ako aj pripojovacích podmienok stanovených vo vyjadrení SSD.
UŽÍvateľsústavy je v zmysle $39 odsek 'l1 zákona č. 251l2012Z.z, zákona o energetike a o zmene a doplnení niektoých zákonov
povinný umoŽniť bezodplatne SSD distribúciu elektriny cez svoje odberné elektrické zariadenie, ktoré je pripojené do distribučnej
sústavy SSD zaslučkovaním. Porušenie tejto povinnosti zo strany UŽívatel'a sústavy je podstatným porušením Zmluvy.
UŽívateľ sústavy vyhlasuje, Že údaje a podklady, ktoré poskýol, sú správne a technický a právny stav odbemého miesta
umoŽňuje SSD pripojenie UŽívatel'a sÚstavy do distribučnej sústavy. V prípade, že dôjde k zmene údajov týkajúcich sa UŽívatel'a

sústavy uvedených v tejto Zmluve, je UŽívateľsústavy povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od zmeny týchto údajov,
oznámiť SSD takúto zmenu. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany UŽívatel'a sústavy môŽe byt posúdené ako neposkytnutie
súčinnosti SSD ako regulovanému subjektu, nevyhnutnej na dodźanie štandardov kvality v zmysle vyhlášky Únso e. n6t2o16
Z.z',ktorou sa ustanovujú štandardy kvality a prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny v prípade, Že údaje

Zmluve, sú nevyhnutné na zabezpečenie dodźania štandardov kvality zo strany
ýkajÚce sa UŽívateľasústavy uvedené v tejto

9.8.
9.9.

ssD.

Z.z.. Vyhodnotenie
SSD je povinná dodrŽiavať a vyhodnocovať štandardy kvality v zmysle vyhlášry Únso č.236/2016
www.ssd.sk.
sĺdle
štandardov kvaliý zverejňuje SSD na svojom webovom
v sieťových odvefuiach
ÚŔsó rornoouje spory ńeázi Sso a UŹívatel'om sústavy podl'a $38 Zákona c.250t2o12Z'z. o regulácii

SSD a UŽívateľ sÚstavynedosiahli dohodu na riešenĺsporu, ak s tým obaja Účastnĺci sporového
povinnosti Účastníká sporového konania neuplynul viac ako jeden rok, inak vo veci rozhoduje
pońšenia
konania sÚhlasia a ařod
(ďalej len

"Zákon

o l..guta.ii";, ak

súd'

9..ĺ0. UŽĺvateľsústavyjepodľa$37ZákonaoreguláciioprávnenýpredloŽiťÚRSonaalternatĺvneriešeniesporsoSSD,aksaohl'adom

so spôsobom jej
predmetu sporu úskutočnĺloreklamačné konanie a UŽĺvateľsústavy nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo
je potrebné predložiť najneskôr
vybavenia; moŽnosť obrátiť sa na súd ým nie je dotknutá. Návrh na alternatívne riešenie sporu
do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie'
je vyhotovená v óvoch rovnopisoch, z ktoých obe zmluvné strany obdrŽia po 1 vyhotovenĺ.

9.11. Zmluva

právnym pońadkom Slovenskej
9.12' Zmluvné strany sa dohodli, Že právny vztah zaloŽený touto Zmluvou sa riadi a spravuje

príslušnými vyhláškami Ministerstva
republiky' Zmluvné strany sa dońodli, źe zmluvný vzťań sa riadi Zákonom o energetike,
pńpojenia,
Prevádzkovým poriadkom SSD,
podmienkami
obchodnýńi
Únso,
hospodárstva SR, vyhláśkami a rozhodnutiami
predpismi'
právnymi
TP ssD a ostatnými všeobecne záuäznými
jejdôkladnom prečítanĺslobodne,na základe vlastnejvÔle, váŽne a nie
9.13' Zmluvné strany prehlasujú, Že Zmluvu ůzatvárajúpo
podmienok'
v tiesni, alebo nápadne nevýhodných
poŽiadavky UŽívatel'a
ei óoplńovať len Íormou pĺsomných a öíslovaných dodatkov. Pri zmene
9.14. Túto Zmluvu je moŽné
'.ńiľ
Zmluva'
nová
podmienky,
sa
uzatvára
sústavy, ktorá podstatne zmení dohodnuté
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v ltlrne, ona:

Staškov, dňa:
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