
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600469236
pre odberatel'ov kategórie Podnikatelia - Maloodber

Dodávatel':
Obchodné meno:
IČO: 35815256
IBAN:
Telefónny kontakt:
Zápis v registri:
V zastúpení:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802
SK9002000000001001018151 BIC: SUBASKBX
0850 111 565 E-mail: biznislinka@spp.sk
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky:2749/B
JANA KOSTROŠOV Á

Odberatel': 5100002328 (Vaše Zákaznícke číslo)
Obchodné meno: Obec Tekovské Nemce
IČO: 00321044 OIČ: 2021111488 IČ DPH:
IBAN: SK08 0200 0000 0000 02524422 SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefónny kontakt: +421905328675 E-mail: podatelna@tekovske-nemce.sk
V zastúpení: Ing. Erika Valkovičová, štatutárny zástupca
Adresa sídla spoločnosti
Obec: Tekovské Nemce Ulica: Tekovská
PSČ: 966 54 Číslo orientačné/súpisné: 4/405
Adresa pre poštový styk (ak je iná ako trvalé bydlisko): Obec Tekovské Nemce, Tekovská 405/4, 96654
Tekovské Nemce Tekovské Nemce

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberatel'ovi elektrinu a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu
elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné služby a záväzok Odberatel'a uhradiť
Dodávateľovi včas a riadne cenu za dodávku elektriny a distribučné služby v súlade so Zmluvou a platnými
všeobecnými obchodnými podmienkami Dodávateľa. Predpokladom na dodávku a distribúciu elektriny do odberného
miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzatvorenie Zmluvy o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy.

Špecifikácia odberného miesta Odberatel'a
EIC odberného miesta: 24ZSS6220301000V
Adresa odberného miesta:
Obec: Tekovské Nemce
Číslo súpisné/orientačné:
Produkt dodávky elektriny:

Ulica: Cintorínska
420/1 PSČ: 966 54
Štandard. cenník Elektrina - doba určitá

Predpokladaná ročná spotreba v kWh: 1TNT: 1 000 NT:
Predpokladaný začiatok dodávky elektriny: 22.09.2022

Spôsob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny

Spôsob doručovania faktúr: elektronicky na e-mailovúadresupodatelna@tekovske-nemce.sk
Obdobie opakovanej dodávky elektriny: mesačne
Spôsob úhrady platieb: Prevodný príkaz



Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600469236
pre odberatel'ov kategórie Podnikatelia - Maloodber

Spracúvanie osobných údajov

Odberateľ berie na vedomie, že Dodávateľ spracúva osobné údaje Odberateľa, ktorý je fyzickou osobou,
uvedené Zmluve za účelom plnenia zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán v súlade s článkom 6 ods. 1
písm. b) Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Odberateľ berie na vedomie, že na plnenie Zmluvy je nevyhnutné, aby Dodávatel' spracúval údaje Odberatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštový styk, dátum narodenia a číslo
bankového účtu Odberateľa, pričom spracúvanie emailovej adresy a/alebo telefónneho čísla je nevyhnutným na
plnenie Zmluvy v prípade, ak Odberatel' a Dodávatel' tieto údaje využívajú na vzájomnú komunikáciu, alebo
Odberatel' využíva služby predpokladajúce emailovú alebo telefonickú komunikáciu alebo si zvolil elektronické
zasielanie faktúr.

Odberatel' potvrdzuje, že Dodávateľ ho informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane
poučenia o právach Odberateľa ako dotknutej osoby prostredníctvom VOP. Podrobné informácie o spracúvaní
osobných údajov Odberateľa vyžadované platnými právnymi predpismi sú dostupné na webovej stránke
Dodávatel'a a na ktoromkoľvek zákazníckom centre Dodávatel'a.

Zasielanie marketingovej komunikácie

Marketingovú komunikáciu Dodávateľ zasiela príležitostne v súlade s udeleným súhlasom Odberateľa, spravidla
niekol'kokrát za rok.

Ostatné ustanovenia Zmluvy

a) Neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre
odberatel'ov elektriny kategórie Podnikatelia - Maloodber (ďalej len "VOP") Cenník Dodávateľa kategórie
Podnikatelia - Maloodber (ďalej len "Cenník") a Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou
elektriny, v ich platnom znení a zverejnenom obsahu na internetovej stránke Dodávateľa www.spp.sk.
Dojednania tejto Zmluvy majú prednosť pred dojednaniami vo VOP a/alebo dojednaniami v Cenníku.
Odberatel' svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy vrátane VOP a Cenníkom a
zaväzuje sa ich dodržiavať.

b) Dodávateľ je oprávnený vydať nové VOP a/alebo Cenník, pričom účinnosťou nových VOP zaniká platnosť
pôvodných VOP, účinnosťou nového Cenníka Dodávatel'a zanikáplatnost' pôvodného Cenníka Dodávatel'a.
Dodávatel' upovedomí Odberatel'a o nových VOP alebo o novom Cenníku ich zverejnením na internetovej
stránke Dodávatel'a www.spp.sk. Informácie o OP a Cenníku môže Odberateľ získať aj na ktoromkol'vek
zákazníckom centre Dodávateľa, alebo Zákazníckej linke Dodávateľa 0850 111 565.

c) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 24 kalendárnych mesiacov od dátumu začiatku dodávky
do odberné ho miesta. Zmluvné strany sa dohodli, že po uplynutí doby určitej sa doba trvania Zmluvy mení z
doby určitej na dobu neurčitú, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, alebo ak Odberateľ nedoručí
Dodávatel'ovi písomný nesúhlas s takýmto predlžením najneskôr dva mesiace pred uplynutím doby určitej, na
ktorú bola táto Zmluva dojednaná. V prípade predlženie trvania Zmluvy na dobu neurčitú podl'a
predchádzajúcej vety, bude dodávka po uplynutí doby určitej ocenená cenami podl'a aktuálne platného cenníka
Dodávatel'a, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.



Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600469236
pre odberatel'ov kategórie Podnikatelia - Maloodber

d) Odberateľ sa zaväzuje, že poskytne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť na to, aby sa Dodávateľ stal
odo dňa začiatku dodávky elektriny určeného touto Zmluvou Dodávateľom elektriny na odbernom mieste podľa
tejto Zmluvy, a zdrží sa akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol tomu zabrániť, najmä nezabráni priebehu a
ukončeniu procesu zmeny Dodávateľa .. Ak Odberateľ poruší tento záväzok, má Dodávatel' voči Odberateľovi
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 eur za každé odberné miesto; právo na náhradu škody,
ktorá prevyšuje pokutu, nie je týmto dotknuté.

e) V prípade, ak dodávka elektriny do odberné ho miesta podlieha cenovej regulácii, Dodávateľ pri ocenení
elektriny do odberného miesta použije cenník pre Malé podniky, zverejnený na webovom sídle Dodávateľa.
Odberatel' berie na vedomie, že Dodávateľ aktívne neskúma či je Odberateľ Malým podnikom.

f) Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nahrádza doterajšie dohody, ako aj prípadné jestvujúce zmluvy
medzi Dodávatel'om a Odberatel'om o podmienkach dodávok elektriny do odberných miest špecifikovaných v
tejto Zmluve.

g) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Dodávatel' a jeden Odberatel'.

Dodávateľ Odberateľ

V Bratislave Dňa 13.09.2022 v Dňa

s'
SIDlmký ~I,n

Mlynske ruv
Ilel,8.I.

.tJslava

Mgr. Micf'ldl Záhradník
riaditeľ odboru predaja pre hromadný trh (meno a podpis)

Údaje nevyhnutné na admínistráciu zmeny Dodávateľa:
Pôvodný Dodávateľ:
Dlžka lehoty pre doručenie oznámenia o ukončení zmluvy:

Termín viazanosti:

Vybavuje: JANA KOSTROŠOV A



Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Vec

Čestné prehlásenie o splnení podmienok uplatnenia cien pre Malé podniky

Dolupodpísaný Obec Tekovské Nemce _
(prosfme doplniť osobu konajúcu v mene spoločnosti)

vyhlasujem že spotreba elektriny spoločnosti:

Názov:
So sídlom:

Obec Tekovské Nemce
Tekovské Nemce

IČO:
Číslo OP:

00321044
5100002328

za obdobie rok 2020 bola:

u dodávatel'a SPP; a.s.: KWh

u iných dodávateľov elektriny: 1000 KWh
(prosíme doplniť ak je relevantné)

Dátum:_--:..1.:.;3.:..:.0.:.;9.:,:2.;:.:02::2:........._ Podpis: -_-_T _-. _

(prosíme doplniť) (prosíme doplniť)



- -

§ . Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
IČO: 36442151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
tel.: 0850166007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk

Číslo zmluvy: 202209-ZoPZO-1217

ZMLUVA O PRIPOJENi ZARIADENIA UŽiVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
uzatvorená v zmysle ustanovení §269 ods. 2. Obchodného zákonníka

a príslušných ustanovení zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike (ďalej len .Zrnluva")

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy Užívateľ sústavy

Názov: Stredoslovenská distribučná, a.s. Názov: Obec Tekovské Nemce

Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8 Sídlo: Tekovské Nemce 405/4, 966 54 Tekovské Nemce
01047 Žilina

IČO: 36 442 151 Korešpondenčná adresa: Tekovské Nemce 405/4, 966 54 Tekovské Nemce

IČ DPH: SK2022187453 IČO: 00321044 IČ DPH: DIČ: 2021111488

DIČ: 2022187453 e-mail: podatelna@tekovske-nemce.sk
Telefónne číslo: +421905328675

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

IBAN: SK44 0200 0000 002143550551 Číslo obchodného partnera:
BIC: SUBASKBX ** doplní prevádzkovateľ

ďalej len "SSD" ďalej len "Užívate!' sústavy"

Ulica/č. domu/obec/PSČ Cintorínska 420/1/MOP, 966 54 Tekovské Nemce

Číslo odbemého miesta/EIC kód: 24ZSS6220301000V

Špecifikácia miesta dodávky: •• doplní prevádzkovateľ

Špecifikácia pripojenia (napájacie vedenie): ** doplní prevádzkovateľ

Spôsob prístupu k meraniu: ** doplní prevádzkovatel'

Napäťová hladina meracieho miesta: NN (O,4kV)

Stupeň zabezpečenia dodávky: ** doplní prevádzkovateľ

Maximálna rezervovaná kapacita ("MRK") kW:

Maximálna rezervovaná kapacita (.MRK") A: 3x25A

Spôsob určenia a zmeny MRK: MRK sa určuje dohodou na základe žiadosti Užívateľa sústavy (žiadosť
o MRK pri novom pripojení, znížení a zvýšení MRK na existujúcom
odber.mieste) pri splnení Obchodných a Technických podmienok PDS, pričom
o zmenu možno požiadať prostredníctvom formuláru SSD

Spôsob merania / stanovenie náhradných hodnôt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku SSD

Zmluva sa týka: Zmeny užívate!'a sústavy na odbernom mieste

Miesto pripojenia (miesto odovzdania kvality): ** doplní prevádzkovateľ

Napäťová hladina odovzdávacieho miesta: ** doplní prevádzkovateľ

Termín výstavbyelektroenergetického zariadenia
SSD:

l. Špecifikácia odberné ho miesta



II. Predmet Zmluvy

2.1. Táto Zmluva sa uzatvára z dôvodu umožnenia pripojenia odbemého elektrického zariadenia Užívatera sústavy do distribučnej
sústavy SSD, zabezpečenia dohodnutej kapacity vo výške MRK uvedenej v čl.l Zmluvy a:

zmeny užívatera sústavy na existujúcom odbemom mieste špecifikovanom v čl. l. Zmluvy,
aktualizácie zmluvných údajov.

2.2. SSD sa zaväzuje v prípade splnenia podmienok dohodnutých v tejto Zmluve umožniť pripojenie odbemého elektrického
zariadenia Užívatera sústavy do distribučnej sústavy SSD, zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške MRK uvedenej v čl. I Zmluvy
a:

umožniť zmenu Užívatera sústavy na existujúcom odbemom mieste špecifikovanom v čl. I Zmluvy,
aktualizovať zmluvné údaje.

2.3. Užívate!' sústavy sa zaväzuje dodržiavať všetky svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy, a príslušných právnych predpisov
a neprekračovať MRK dohodnutú v čl. l. Zmluvy.

III. Cena za pripojenie

3.1. Nakoľko odberné miesto uvedené v čl. l. Zmluvy - Špecifikácia odberného miesta - je v čase uzatvorenia tejto Zmluvy už
pripojené do distribučnej sústavy SSD, pričom nedochádza k takej zmene na odbernom mieste, ktorá by zakladala Užívateľovi
sústavy povinnosť uhradiť SSD cenu za pripojenie, Uživate!'ovi sústavy sa cena za pripojenie v súvislosti s uzatvorením tejto
Zmluvy neúčtuje.

IV. Neoprávnený odber

4.1 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 vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektivnych a
sporahlivých podkladov, použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny ustanovený príslušným
všeobecne záväzným právnym predpisom.

V. Podmienky pripojenia

5.1. Pripojenie k distribučnej sústave SSD sa uskutočňuje v súlade s touto Zmluvou, pripojovacími podmienkami stanovenými vo
vyjadrení SSD (ak takéto vyjadrenie bolo zo strany SSD vystavené), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, v súlade
s Obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktorými sú podmienky pripojenia do distribučnej sústavy uvedené
v kapitole Č. 2 platného Prevádzkového poriadku SSD (dalej len "Obchodné podmienky pripojenia"), Technickými podmienkami
SSD (ďalej "TP SSD") a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s ktorými sa zmluvné strany riadne
oboznámili. Obchodné podmienky pripojenia a TP SSD sú k dispozícii na kontaktných miestach SSD a na webovom sídle SSD
www.ssd.sk.

5.2. SSD poskytne Užívateľovi sústavy plnenie podľa článku II. tejto Zmluvy len..po splnení všetkých povinností Užívatel'a sústavy
uvedených v Zmluve, Obchodných podmienkach pripojenia, TP SSD a po splnení pripojovacích podmienok stanovených vo
vyjadrení SSD, ak takéto vyjadrenie bolo zo strany SSD vystavené.

5.3. V pripade, že Užívater sústavy získa povolenie na prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy, ktorej odberné miesto je totožné
s odbemým miestom pocra tejto Zmluvy, je povinný to bezodkladne oznámiť SSD a v prípade, že SSD o to požiada, je Užívateľ
sústavy povinný uzatvoriť so SSD novú zmluvu o pripojeni. V prípade, že SSD zistí, že Užívateľ sústavy získal povolenie na
prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy, ktorej odberné miesto je totožné s odberným miestom podla tejto Zmluvy, je
Užívater sústavy povinný uzatvoriť so SSD novú zmluvu o pripojeni, ak o to SSD Užívatera sústavy požiada. Porušenie povinnosti
podla tohto bodu je podstatným porušením Zmluvy a SSD má právo od tejto Zmluvy o pripojení odstúpiť.

5.4. Užívateľ sústavy svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti, respektíve disponuje súhlasmi s
nakladaním s nehnuternosťou od vlastníkov, ktorí majú v súhrne nadpolovičný vlastnícky podiel k nehnuteľnosti, v ktorej sa
nachádzal bude nachádzať odberné miesto špecifikované v čl. l. Zmluvy. Užívater sústavy prehlasuje, že pre účely tejto Zmluvy
je v zmysle platnej legislatívy oprávnený s uvedenou nehnuteľnosťou nakladať, čo je na požiadanie SSD povinný preukázať.



VI. Termín realizácie pripojenia

6.1. SSD umožní pripojenie Užívateľa sústavy spôsobom podľa čl. II Zmluvy po splnení podmienok tejto Zmluvy, TP
SSD, Obchodných podmienok pripojenia a po splnení pripojovacích podmienok stanovených vo vyjadrení SSD v lehote podľa
platných právnych predpisov.

6.2. Odberné miesto uvedené v čl. l. Zmluvy - Špecifikácia odberného miesta, je ku dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto
Zmluvy pripojené do distribučnej sústavy SSD.

VII. Platnosť Zmluvy a ukončenie Zmluvy

7.1 Zmluva bola vypracovaná na základe žiadosti Užívateľa sústavy a na základe ním dodaných podkladov potrebných pre
vypracovanie Zmluvy a uzatvára sa na dobu neurčitú. Užívater sústavy s podmienkami uvedenými v Zmluve uzatvorením Zmluvy
súhlasil.
Zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán.
b) spôsobmi ustanovenými v Obchodných podmienkach pripojenia a v platných právnych predpisoch
c) odstúpením Užívateľa sústavy od Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany SSD. Podstatným

porušením tejto Zmluvy zo strany SSD je opakované nesplnenie povinnosti podla tejto Zmluvy a Obchodných podmienok
pripojenia zo strany SSD a to ani v dodatočnej lehote nie kratšej ako 30 dní poskytnutej Užívaterom sústavy na základe
písomnej výzvy doručenej SSD. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho písomného doručenia SSD.

d) odstúpením SSD od Zmluvy, ak Užívatel' sústavy poruší povinnosť ustanovenú v Zmluve alebo vyjadrení SSD, ak
bolo Užívatel'ovi sústavy takéto vyjadrenie zo strany SSD vydané, alebo poruší povinnosť ustanovenú v Obchodných
podmienkach pripojenia a k náprave nedôjde ani na základe písomného upozornenia zo strany SSD.

e) odstúpením SSD od Zmluvy aj bez predchádzajúceho písomného upozornenia SSD a to v prípadoch podstatného
porušenia Zmluvy alebo podstatného porušenia Obchodných podmienok pripojenia.

f) výpoveďou zo strany SSD, ak Užívater sústavy nezačal pridelenú MRK ani po uplynutí 12 mesiacov od pripojenia
odberného elektrického zariadenia využívať, čo viedlo k jej zníženiu zo strany SSD, a ani po znížení MRK Užívater
sústavy nezačal ani túto zníženú hodnotu MRK do 12 mesiacov od jej zníženia využívať. Dlžka výpovednej lehoty je v
takomto prípade jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
odberateroví doručená a uplynie posledným dňom príslušného mesiaca.

7.2. Zmluva taktiež zaniká:
a) ak v lehote do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy Užívateľ sústavy nepreukáže SSD splnenie

technických podmienok pripojenia spôsobom uvedeným v príslušnom vyjadrení SSD, ak bolo Užívaterovi sústavy takéto
vyjadrenie zo strany SSD vydané a ak spoločnosť SSD takúto požiadavku vo vyjadrení výslovne uviedla,

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

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1. SSD ako prevádzkovater distribučnej sústavy v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zhromažďuje a spracúva osobné údaje Užívatera sústavy v rozsahu ako sú uvedené v tejto
Zmluve. SSD spracúva osobné údaje ako prevádzkovatel' distribučnej sústavy v rozsahu potrebnom na výkon podnikatel'skej
činnosti SSD a na účely uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, v súvislosti s plnením podla tejto Zmluvy, fakturácie
ceny za pripojenie alebo iných pohľadávok z tejto Zmluvy alebo vzniknutých z neoprávneného odberu elektriny. Práva Užívateľa
sústavy v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú uvedené v §21 a nasl. Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Práva Užívateľa sústavy a tiež informácie o spracovaní osobných údajov sú
zverejnené na webovom sídle SSD www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov a Užívater sústavy týmto potvrdzuje, že sa
s nimi oboznámil.

8.2. Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Nadobudnutím účinnosti Zmluvy sa nahrádza prípadná
doteraz medzi zmluvnými stranami uzatvorená platná zmluva o pripojení pre odberné miesto špecifikované v čl. l. Zmluvy,
ktorá zároveň týmto stráca platnosť a účinnosť s výnimkou tých práva povinností, z ktorých povahy vyplýva, že aj napriek
zániku pôvodného zmluvného vzťahu zostávajú naďalej v platnosti. V prípade, že sa Zmluva týka zmeny užívateľa sústavy,
nadobúda Zmluva platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom vykonania zmeny užívateľa sústavy
(pre účely zabezpečenia prístupu a distribúcie elektriny Užívaterovi sústavy zo strany SSD) z pôvodného užívatel'a sústavy
na Užívatera sústavy na odbernom mieste špecifikovanom v čl. l. Zmluvy. Ak Užívateľ sústavy nezabezpeči vykonanie zmeny
užívateľa sústavy a z tohto dôvodu nedôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy podl'a predchádzajúcej vety v lehote najneskôr
do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy, považuje sa toto za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Užívatel'a
sústavy a spoločnosti SSD vzniká právo na odstúpenie od Zmluvy aj bez predchádzajúceho písomného upozornenia.



8.3. Ak je Zmluva uzatváraná so subjektom, 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 dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, resp. dňom určeným podl'a poslednej vety bodu
8.2. Zmluvy, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr; Užívateľ sústavy je povinný informovať SSD o dni zverejnenia
tejto Zmluvy.

8.4. Uzavretím Zmluvy Užívatel' sústavy berie na vedomie vznik práva povinností pre SSD a Užívateľa sústavy, ktoré pre nich
vyplývajú z tejto Zmluvy, Obchodných podmienok pripojenia, TP SSD ako aj pripojovacich podmienok stanovených vo vyjadrení
SSD.

8.5. Užívatel' sústavy je v zmysle §39 odsek 11 zákona Č. 251/2012 Z.z. zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých
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.

8.6. Užívatel' sústavy vyhlasuje, že údaje a podklady, ktoré poskytol, sú správne a technický a právny stav odberného miesta
umožňuje SSD pripojenie Užívatel'a sústavy do dístríbučnej sústavy. V prípade, že dôjde k zmene údajov týkajúcich sa Užívateľa
sústavy uvedených v tejto Zmluve, je Užívateľ sústavy povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od zmeny týchto údajov,
oznámiť SSD takúto zmenu. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany Užívateľa sústavy môže byt' posúdené ako neposkytnutie
súčinnosti SSD ako regulovanému subjektu, nevyhnutnej na dodržanie štandardov kvality v zmysle vyhlášky ÚRSO Č. 236/2016
Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality a prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny v prípade, že údaje
týkajúce sa Užívatel'a 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 ÚRSO Č. 236/2016 Z.z .. Vyhodnotenie
štandardov kvality zverejňuje SSD na svojom webovom sídle www.ssd.sk.

8.8. ÚRSO rozhoduje spory medzi SSD a Užívateľom sústavy podl'a §38 Zákona Č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
(ďalej len "Zákon o regulácii"), ak SSD a Užívateľ sústavy nedosiahli dohodu na riešení sporu, ak s tým obaja účastníci sporového
konania súhlasia a ak od porušenia povinnosti účastníka sporového konania neuplynul viac ako jeden rok, inak vo veci rozhoduje
súd.

8.9. Užívatel' sústavy je podľa §37 Zákona o regulácii oprávnený predložiť ÚRSO na alternatívne riešenie spor so SSD, ak sa ohľadom
predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a Užívatel' sústavy nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej
vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh na alternatívne riešenie sporu je potrebné predložiť najneskôr
do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.

8.10. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.
8.11. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi a spravuje právnym poriadkom Slovenskej

republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah sa riadi Zákonom o energetike, príslušnými vyhláškami Ministerstva
hospodárstva SR, vyhláškami a rozhodnutiami ÚRSO, Obchodnými podmienkami pripojenia, Prevádzkovým poriadkom SSD,
TP SSD a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.12 Zmluvné strany berú na vedomie, že položky článku l. Zmluvy, ktoré vyplňa SSD na základe údajov evidovaných v informačných
systémoch SSD, budú uvedené v samostatnom dokumente, ktorý bude tvoriť Prílohu Č. 1 k Zmluve, s čím obe Zmluvné strany
podpisom Zmluvy prejavujú svoj výslovný súhlas.

8.13 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie
v tiesni, alebo nápadne nevýhodných podmienok.

8.14 Túto Zmluvu je možné meniť či doplňovať len formou písomných a číslovaných dodatkov. Pri zmene požiadavky Užívatel'a
sústavy, ktorá podstatne zmení dohodnuté podmienky, sa uzatvára nová Zmluva.

V Žiline, dňa: Tekovské Nemce, dňa:

Za Stredoslovenskú distribučnú, a.s.: Za Užívatel'a sústavy:

Mgr. Anna Rechtoríková
Riaditeľ divízie
Zákaznícke služby

Ing. Erika
Valkovičová


