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čÍ§lo zmlwy: 202301.ZoPZO-0907

ZMLUVA 0 PRIPOJENi ZARIADENIA UživATEĽA SÚSTÄVY DO DISTRIBLIČNEJ SÚ§TÄW

uzatvorená v zmysle ustanwení § 269 ods. 2í Obchodného zákonnika a

príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z, z. o energetike (ďalej len ňzmluva|

Prevádzkovateľ dietribu čnej eústavy Uži'vateľsústavy

Názov:  Stredoslovenská dj§tribučná.  a.§. Näzôv: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdo§lava

Sídlo: Pri Rajčjanke 2927/8 Sídlo: Orav§ký Podzámok 9, 027 41   0ravský Podzámok
010 47 Žilina

V zastúpení: V zastúpení:
Mgr. Anna Rechtoriková PaedDr. Mária Jagnešáková
Riaditeľ divĺzie riaditeľka

Zákazn icke §Iužby

IČO: 36 442151 lčo: 36145106
lč DPH: §K2022187453 lč DPH: SK2021437913
DIČ: 2022187453 DIČ:  2021437913

Obchodný register Okresného súdu v Žiline Odd.: C)bchodný register Odd: v!ožka:

Sa, vložka č.:  10514/L

lBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551 e-mail: peter,grebac@oŕavskemuzeum.sk
BIC:  SUBASKBX Teleťónne čislo: +421905240321

Koľešpondenčná adresa: Oravský Podzámok 9, 027 41   0ravský Podzámok

Čislo obchodného partnera:  ...... ,.... ,.. .............,  (dop]ní SSD)

ďaiej ien „ssD8 ďalej len „UŽívateľ sústavy"

1. Predmet Zmlwy

1.1.      Táto Zmlwa sa uzatvära z dôvodu umožnenia pripojenia odbemého elektrického zariadenia Uživateľa sÚ§tavy do distribučnej

sústavy  SSD,  zabBzpečenia  dohodniitej  kapacity  vo  výške  maximálnej  rezervovanej  kapacity  (ďalej  skrátene  l©n  „MRK")
uvedenej v Pr(lohe č,  1  Zmlwy a:
-           zmeny iižívatel`a sús[avy na exjstujúcom odbemom mie§te špécifikovanom v prílohe č.1  Zmlwy]
-           aktualizácie zmlwných údajov.

1.2,     SSD  sa  zaväzuje  v  prípade  splnenia  podmienok  dohodnutých  v  tejto  Zmlwe  umožniť  pripojenie  odberného  elektrického
zariadenia užívatel'a sústavy do distribučnej sústavy ssD, zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške MRK uvedenej v čl. l zmluvy
a:
-           umožniť zmenu uživatera sústavy na existiijúcom odbemom mieste špecifikovanom v čl. l zmlwy,
-            aktualizovat. zm[uvné údaje.

1.3.      Užívateľ sústavy sa zaväzuje dodržiavať všetky svoje povimosti vyplývajúce mu zo Zmluvy,  a pri§Íušných právnych predpisov

a neprekračovať. MRK dohodnutú v Prilohe č.1  Zmlwy.

11. Podmienky pripojenia

2`1.      Pripojenie   k   distribučnej   sústave   SSD   sa   uskutočňuje   na   základe   žiadosti    Uživateľä   sústavy   v       §úlade   §   tciuto
Zmlwou, pripojovacími podmienkami stanovenými vo vyjadrení SSD (ak takéto vyjadrenie bolo zo strany SSD vystavené), ktoré

sú neoddeliteľnou súčast`ou tejto Zmlwy. v §úlade s Obchodnýmj podmienkami pripojenia do di§tribučnej sústavy pre miestne
djstribučné sústavy a  koncových odberateľw elektriny, ktoré sÚ §účast'ou  Prevádzkwého poriadku  SSD schváleného ÚRSO

(ďalej  len  flobchodné  podmienky pripojenia"),  Tecmckými  podmienkami  SSD  a v súlade s platnými všeobecne záväznými
právnymj predpismi, s ktoými sa zmlwné strany riadne oboznámili. Obchodné podmienky pripojsnia a Technické podmienky
SSD §ú  k dispozícii na webovom sidle SSD www.ssd.sk.



2.2.     V prípade, že užívateľ §ústavy získa povoleníe na prevádzkovanie mie§tnej djstribučnej sústavy, ktorej odbemé miesto je totožné

s odbemým miestom podľa tejto Zmluvy, je povjmý to bezodkladne oznámiť SSD a v pripade, že SSD o to požiada: je Užlvateľ
sústavy povjnný uzatvoriť so  SSD  novú zmluvu  o pripojení. V pripade,  že  SSD zistí, že  Užívateľ sústavy získaí povoleriie na

pľevád2kovanie  miestnej  distribiičnej  sústavy,  ktorej  odbemé  miesto je totožné s odbemým  miestom  podľa tejto Zmluvy, je
UžívateF §Ústavy povinný uzatvoriť so SSD novú zmlwu o pripojení, ak o to SSD uŽívateľa požiada. Poľušenie povjnnosti podľa
tohto bodu je podstatným porušením Zmluvy a SSD má právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

2.3,      Užívateľ  sústavy  svojím   podpisom  Zmlwy  potvrdzuje,   že  je  vlastnikom  nehnuterno§ti,  respekwe  di§ponuje  §úhlasmi  s
nakladanim  s  nehnuteľno§t'ou  od  vlastníkov,  ktoľí majú  v  súhme  nadpolovičný vlastnicky  podiel  k  n©hnuteľnosti,  v ktorej  sa

nachádza/ bude nachádzať odbemé miesto Špec.riikované  v Prílohe č.  1  Zmliivy.  Uživateľ sústavy prehlasuje,  že  pre  účely
tejto Zmlwy je v zmysle platnej legislatívy oprávnený s wedenou nehnuteľnost'ou naklada{', čo je na požiadanie SSD povinný

preukázat'.

111. Odbemé miesto

3.1.      Špeciľĺkácia odberného miesta je wedenä v prílohe č.1  tejto zmluvy,

N. Teľmín ľealkácie pripojenia

4.1.      SSD umožnĺ pripojenie užívateľa sústavyspôsobom podľa čl. l zmlwy po§plneni podmienoktejtozmiuvy`` TP SSD, Obchodných

podmienok pripojenia a po splnení pripojovacích podmienok stanovených vo vyjadreni SSD v lehote podľa platných prävnych
predpisov.

4.2.      Odbemé miesto wedené v Prílohe č.1  Zmíuvy -Špecifikácia odbemého mie§ta, je  ku  dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti
tejto Zmlwy pripojené do distribučnej sústavy SSD.

V. Pripojovacĺ poplatok

5`1.      Nako!'ko odbemé mjesto uvedené v prilohe č,1 Zmlwy -Špecifikácia odbemého miesta-je v čase uzaworenia tejto zmluvy už

pri.pojené do distibučnej sústavy SSD, pričom nedochádza k takej zmene na odbemom mieste, ktorä by zakladala UŽívateľovi
sústavy pwinnost' uhradit' SSD cenu za pripojenie,  Užívateľovi §ústavy sa cena za  pripojenie v súvislosti s uzatvorenim tejto
Zmlwy neúčtuje.

Vl. PlatnQsť Zmluvy a  ukončenie Zmlwy

6.1       Zmlwa  bola  vypracovaná  na  základe  Žjadosti  Uživatera  sústavy  a  na  zäklade  ním  dodaných  podkladov  potrebných  pre
vypracovanie Zmluvy a uzatvára §a na dobu neurčitú.  Užívateľ sústavy súhlasil s podmienkami uvedenými v Zmluve a súhlasil
s uzatvorením Zmluvy.

Zmlwu možno ukončiť:
a)         písomnou dohodou zmluvných strán.

b)         spô§obmi ustanovenými v obchodných podmienkach pripojenia.
c)         odstúpením  uživateľa sústavy od  zmlwy v  prípade podstatného  porušenia tejto zmlwy zo strany  ssD.  Podstatným

porušením tejto Zmluvy zo strany SSD je opakované nesplnenie povinností podľa tejto Zmlwy a Obchodných podmienok
pripojenia zo strany SSD a to anj v dQdatočnej lehote nie kratšej ako 30 dni' po§kytnutej Uživateľom sústavy na 2áklade

pisomnej výz\n/ doľučenej SSD. Odstúpenie nadobúda Účinno§t` dňom jeho písomnéhQ doručenia SSD.
d)         odstúpenim  SSD  od  Zmlwy,  ak  Uživateľ  sústavy  poruší  povimost'  ustancwenú  v  Zmluve  alebo  vyjadrení  SSD,  ak

bolo  Užívatel.ovi  sústavy takéto vyjadrenie  zo  strany SSD  vydané,  alebo  poruši  povinno§ť ustanovenú  v Obchodných

podmienkach pripojenia a k náprave r\edôjde ani na zäklade pĺsomného upozomenia zo strany SSD.
e)         odstúpenĺm  SSD  od  zmluvy  o  pn.pojení  aj  bez  predchädzajúceho  pÍsomného  iipozomenia  SSD  a  to  v  prípadoch

pod§tatného porušenia zmlwy o pripojení alebo podstatného porušenia Obchodných podmjenok pripojenia,

0          výpoveďou  zo  strany  ssD,  ak  uživateľ sústavy  nezačal  pridelenú  MRK  anĺ  po  uplynutí  l2  mesiacov  od  pripojenia
odbemého  elektrického  zariadenia  využívat']  čo  viedlo  k jej  znlženiu   zo  strany  SSD,  a  ani  po zniženi  MRK  Užívateľ

sústavy nezačal ani túto zniženú  hodriotu MRK do  12 mesiacov od jej zníženia využivat',  DÍžka výpovednej lehow je v
takomto prípade jeden me§iac a začina plynúť pr\ým dňom mesiaca na§ledujúceho po mesiacj, v ktoľom  bola výpoved`
Užívateľovi sústavy doručená a uplynie posledným dňom prĺslušného mesiaca.

6.2.     Zmlwa taktiež zanikä dňom %ického odpojenia odbemého elektrického zariadenia Užĺvateľa sústavy od djstribučnej sústavy
S§D,  niektorou zo zmliivných strán,

6.3.     Zmlwataktiež zaniká:



a)         ak  v  lehote  do  24  mesíacw  odo  dňa  nadobudnutia  účjmosti  Zmlwy  UŽívateľ  sústavy  nepreukáže  SSD  splnenie
technickýchpodmienokpripojeniaspô§obomwedenýmvprísliišnomvyjadreniSSD,akboloUžívateľwisústavytakéto
vyjadrenje zo strany SSD vydané,

b)         uzatvorením  novej zmlwy  o  pripojení pre odbemé  miesto špecifikované v čl.  l.  Zmlwy,  ktorá túto zmluvu nahrádza.
V takomto pripade Zmlwa zaniká dňom nadobudnutia účinnosti novej zmliwy o pripojeni,

Vll. Neoprávnený odbeľ

7.1       Zmluvné  strany  berú  na  vedomiet  že  neopľávneným  odberom  elektriny je odber  elektriny  bez  uzavretej  zmlwy  o  pripojení
do  distribučnej  sústayy  SSD  alebo  v  rozpore  s  touto  Zmlwou.  Pri  neóprávnenom  odbere  elektriny je  ten`  kto  elektinu
odoberal,poviririýuhradiťskutočnevzniknutúškodu.AknemožnovyčíslffskutočnevzniknutúŠkodunazákladeobjektĺvnycha.
spoľahwýchpodkladov,použijesaspô§obvýpočtuškody§pôsobenejneoprávnenýmodberomelektrinyustanwenýprislušným
všeobecne záväzným právnym predpisom

Vlll. Záverečné ustanovenia

8.1.      Tú{o  Zmlwu je  možné  meniť či  doplňova{. len  formou  pÍsomných  a  čÍ§lovaných  dodatkov.  Pri  zmene  požiadavky  Uživa{eľa

sústavy, ktoľá podstatne zmení dohodnuté podmienky, §a uzatvára nová zmlwa o pripojenĹ
8,2.     Zmluva je platná a účínná dňom jej podpisu oboma zmlwnými stranami. Nadobudnutím účimosti zmluyy §a nahrädza pripadnä

doterazuzatvorenáplatnázmlwaopripojenipreodbernémiestošpecifikovanévmoheč.1.Zmluvy,ktoräzároveňtýmtostráca

platnost.aúčinnost'svýnimkoutýchprávapovimosti,zktoúchpovahyvyplýva,Žeajnapriekzánikupôvodnéhozmlwného
vzt.ahuzostávajúnaďalejvplatnosti,Vprĺpade,že§aZmluvaýkazmenyuživaterasústavy,nadobúdaZmlwaúčimosťdňom
vykonaniazmeriyužívateľasústavy(prBúčelyzabezpečeniapristupuadistribúcieelek{rinyUživaterovisústavyzo§tranySSD)
zpôvodnéhoužĺvaterasústavynaUživateľa§ústavynaodbemommiestešpscifikovanomvPľiloheč.1Zmluvy.

8,3.     Ak  je  Zmlwa  uzawäranä  so  subjektom,  ktorý  je  povimy  zverejňovgť.Zmluvu  v  §úlade  s  #7a  Občianskeho  zákonnlka,
zmlwnéstranysadohodli,ŽeZmluvajeplatriádňomjejpodpisuobomazmluvnýmismnamlavšakÚčinnosťnadobudnedňom
nasledujúcimpodnijejzverBjneniavsúlades§47aObčianskehozákomika,resp.dňomurčenýmpodľaposlednejvetybodu
8.2,Zmluvy,vzávislostiodtoho,k{oráskutočnost'nastaneneskôr;UŽívateľsústavyjepovinnýinformovaťssDodnizverejnenia
tejto  Zmluvy.  Uzavretím  Zmluvy  Uživateľ sústavy berie  na  vedomie vznik  präv a pwinnosti  pre  SSD  a   Uživateľa sústavy,
ktoré pre nich vyplývajú z tejto Zmluvy, Obdiodných podmienok pn.pojenia, Tecmckých podmienok SSD ako aj pn-pojovacích

podmienok §tanovených vo vyjadrení SSD.
8.4,      Neoddelitel.nou §účasťou tejto zmlwy sú: mloha č.1 -Špecifikácia odbemého miesta.
8.5.      Zmluvné strany sa dohodli, Že adresy pre doručovanie písomností sú wedené v záhlaví tejto zmluvy.
8.6.     Všetky práva a povinnosti vyp]ývajúce z te#o Zmlwy prechádzajú na právnych nástupcov Óboch zmluvných súän.
8.7.     Zmlwa je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnost'ou originálu, z ktoúch každá zo strán obdrži po 1 vyhoiovení.
8.8,     Zmlwné strany prehlasujú, Že sa stextom tejtožmluvy oboznámili asúhlasias nim, na dôkazčohoju opľávnené osoby obidvoch

zm]uvných strán potvrdzujú svojimi podpismi.

8.9.      SSD  je  povinný  dodržiavat'  a  vyhodnocwat'  Štandardy  kvality  v  zmysle  vyhlášky  ÚRSO  č.  236/2016  Z.z..  Vyhodnotenie
štandardov kvafiv zverejňuje SSD na Svojom webovom §idle www.ssd.§k.

8,10.   UŽívateľ sústavy  vyhlasuje,  že  údaje  a  podklady,  ktoré  poskytol.  sú  správne  a  tecmcký  a  právny  stav  odbemého  miesta
umožňuje  S§D  pripojenie  Uživatera  sústavy  do  distribučnej  sústavy`  V  pripade,  Že  dô|de  k  zmene  údajov  týkajúcich  sa
Uživatel`a distribučnej sústavy (d'algj DS) uvedených v zmluve o pripojéní do distribučnej sústavy] je Uživateľ sústavy povinný
bezodk!adne,  najne§kôr však do 7  dni od  zmeny týchto  údajov,  oznámit' SSD takúto zmenu.  Nesplnenie tejto  povimosti zo
strany UŽívateľa sústavy môže byt' posúdené ako neposknutíe súčinnosti SSD ako regulovanému subjektu, nevyhnutnej na
dodržanieštandardovkvalivvzmy§Ievyhláškyúľaduč.236/2016Z.z.ktorousaustanovujúštandardykvawprenosuelektriny,

dístribúcie elektriny a  dodávky elektriny,  v  prípade,  že údaje týkajúce sa  Užívateľa sústavy  uved©né v zmlwe o  pripojení do
di§tribučnej sústavy sú nevyhnutné na zabezpečenie dodížania štandaľdw kvality zo strany SSD.

8.11.    SSD  taktiež  nezodpovedná  za  škodu,  ktorá  vznikla  Užívateľovi  sústavy  v  dôsledku  tej  skutočnosti,  Že  §a  nedozvedel  o

plänovanom  obmedzeni  alebo  prerušem  distribúcie  elektn'ny  z dôvodu,  že  Uživateí  sústavy  neoznámil  SSD  zmenu  Údajov
o  Uživateľovi  sústavy a jeho  odbernorn  mieste  alebo  odovzdävacom  mieste uvedených v zmluve  o pripojeni  do distribučnej
sústavyjvdôsledkučoho,.SSDvykonaloznámenieoplánovanomobmedzenialebopľerušenidistribúcieelektinydoodbemého
miesta alebo do odovzdávacieho miesta Užívateľa sústavy na zäklade údajov o Uživateľwi sústavy a jeho odbemom mieste a
odovzdávacom mieste wedených v zmlwe o  pripojeni do distribučnej sústavy,  ktoré však neboli  pre poľušenie oznamovacej

povinnostiUžívateľasústavyvčasevykonaniaoznámeniaoprerušenlaleboobmedzenidistribúcieelektrinyaktuálne.
8.12.   SSD  ako  prevádzkovateľ distribučnej  sústavy v  súlade  so zäkonom  č.18/2018  Z.z.  o  ochrane  osobriých  údajw  a o  zĺiiene

a doplnenl  niektorých zákonov zhromažďuje  a spracúva  osobné údaje  Uživatela sústavy v rozsahu  ako sú  uvedené v tejto
Zmluve.  SSD spracúva osobné údaje  ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy v roz§ahu  potrebnom  na výkon  podnikateľ§kej

činnostiSSDanaúčelyuzavretiatejtoZmluvy,jejzmenyaleboukončenia,v§úvislo§tisplnenimpodľatejtoZmlwy,fakturácie
cenyzapripojeniealeboinýchpohľadávokztejtoZmlwyalebovzíiiknutýchzneoprávnenéhoodberuelektriny.PrávaUživateľa



sústavy v súvislosti so spíacúvaním  osobných  údajov sú  wedené v §21  a na§l.  Zákona č.18/2018 Z.z.  o  ochrane osobných
Údajw a o zmene a doplneni niektorých zákonov. Präva Uživatera §ústavy a tiež infomácie o spracovaní osobných údajw §ú
zveľejnené na webovom sidle SSD ww/.ssd.sk v časti Ochrana o§obných údajov a Užívateľ sústavy týmto potvrdzuje, Že sa
s nimi obQznämil.  ÚRSO rozhoduje spory medzi  SSD  a  Uživateľom  sú§tavy podľa §  38 Zákona č.  250/2012 Z.z.  o   ľ©gulácíj

vsiet'ovýchodvetviach(ďalejlen„Zákonoreguláciľ):ak§SDaUžívaterasústavynedosiamdohodunariešeni§poru,akstým
obaja  účastníci §porového konania súhlasla a a ak od  porušenia povinľtosti účastníka sporwého konania neuplynul  viac ako

jeden rQk, inak vo veci rozhoduje súd.
8.13,   Užívateľ sústavy je  podfa  §  37 Zákona  o  regiilácii  oprávnený  predložjť  ÚRSO  na  anematívne  riešenie spor so  SSD,  ak  §a

ohTadom  pľedmetu  sporu  uskutočnilo  rek]amačné  konanie  a  UŽívateľ  sústavy  nesúhlasí  s  vý§ledkom  reklamácie  alebo  so
spôsobom  jej  vybavenia;  možnosť obrátit' sa  na  súd  Vm  nie je  dotknutá.  Nävrh  na  altema{ivne  riešenie  spQru  je  potrebné

predložit' najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenie reklamácie.
8.14.Zmluvnéstranysadohodli,žsprávnyvzt'ahzaloženýtoutoZmlwousariadiaspravujeprávnymporiadkomSlovenskejrepubliky.

árn'|u§ľäi#:ahnoy§;:ggrh§owd:i,sžÉ,z##a#':h,;azhri:ddiu?,bac:,ogRýsmo:ik,:::íkzok:#k.o.nnoamdkoo:nárg3:,áeicphr;s::;nmýi::ťmh,l::t:::
pripojenia, Technickými podmienkami SSD a ostatnými všeobecne právnymi predpismi, Zmlwné §trany prehlasujú, Že Zmlwu
uzatvárajú po jej dókladnom  prečítaní slobodne,  na základe vlastnej vôle,  väžne a nie v tiesni,  alebo nápadne nevýhodných

podmienok.

v Ži,jneJ dňa:

Za Stredos}ovenskú distribučnú, a.s,:

Mgr. Anna Rechtoriková
Riadlteľ divizie

Zákazníckeslužby

S".f ioa.®.8a    €mšs
Oravský Podzámok, dňa;    ;#Ž.  /Ä.=. ,#,4ť3

Za Užívateľa sústavy:
A



9 Stredoslovenská distľibučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČ0: 36 442151,  lč DPH: SK2022187453,  DIČ: 2022187453
tel.: 0850166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk

PRILOHA č.1  k

ZMLUVE 0  PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO  DISTRIBUčNEJ SÚSTAVY
č. 202301 -ZoPZO.0907

Pľevádzkovateľ distribučnej sústavy Užívatoľ s ústavy

Názov: Stľedoslovenská distribučná, a.s. Názov: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

Sĺdlo: Pri Rajčianke 2927/8 Sídlo: Oravský Podzámok 9, 027 41   0ravský Podzámok

010 47 Žmna

lč0: 36 442 151 Korešpondenčná adresa: Oravský Podzámok 9, 027 41   0ravský Podzámok

lč DPH: SK2022187453 lč0: 36145106    lč DPH: SK2021437913    DIČ: 2021437913

DIČ: 2022187453 e-mail : peteľ.grebac@oravskem uzeum.sk
Telefónne číslo: +421905240321

Obchodný register Okre§ného súdu v Žiline Odd.: Sa, Obchodný register Odd: vložka:

vložka č,:  10514/L

lBAN: SK44 0200 0000 0021  4355 0551 Číslo obchodného partnera:  1050011244

BIC:  SUBASKBX

ďalej len „SSD" ďalej len „UŽívateľ sústavy"

l.Špecifikáeia odberného mesta
Ulica/č. do m u/obec/PSČ Oravský Podzámok 4WO, 027 41   0ravský Podzámok

Číslo odbemého miesta/EIC kód: 24ZSS9339711000L

Špecifikácia miesta dodávky: Tľvalý odbeľ

Špecifikácia pripojenia (napájacie vedenie): Štandardné vedenie

Spôsob prístupu k meraniu: Vstup do objektu so súhlasom majiteľa

Napäťová hladjna meracieho miesta: VN (22kv)

Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupňa - štandard

Maximálna rezervovaná kapacita (wMRK") kw: 3-fázové pripojenie 30 kw

Maximálna rezervovaná kapacita („MRK") A:

Spôsob určenia a zmeny MRK: MRK sa určuje dohodou na základe žiadosti UŽívateľa sústavy (žiadosť o MRK pľi
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 ýka: Zmeny uživatera sústavy na odbeľnom mieste

Miesto pripojenia (miesto odovzdania kvality): NN -spin. a istiace prvky v el. stanici v majetku SSD,a.s.

Napäťová hladina odovzdávacieho miesta: polopriame NN

Temín výstavby elektroenergetického zariadenia SSD:

Údaje uvedené v čl. I sú vyplnené na základe skutočného stavu na odbeľnom mieste,

V pľípade, že Užívateľ sústavy nesúhlasí s údajmi uv®denými v čl. I . Špecifikácia odbeľného miesta, je opľávnený túto skutočnosť
oznámit. SSD v teľmín® do 30 dní odo dňa doľučenia, spoločne so špeclflkáciou konkľétnych údajov, ktoľé Užívat®ľ §ústavy namieta. V
opačnom pľípade sú údaje uvedené v čl. 1 Špecifikácia odberného miesta považované za vzáiomne Dotvrdené a ^dsúhlasené zo stľany
obidvoch zmluvných strán.

Za §právnost' zodpovedá:
Maroš Šamaj,  Manažéí distribučnej oblasti

Mgr. Anna Reditoríková
Riaditeľ divízie Zákaznícke služby

-135-



Pľĺloha č.  i   k Zmlwe o pripojení zariadenia Užívateľa sústavy do distn.bučnej sústavy č. 202301-ŽoPZO~0907-i

špEclFIKÁclA oDBERNÉHo MIEsm

Čislo parcely

Ulica/č, domu/obec/PSČ Orav§ký Podzámok 4WO, 027 41   0ravský Podzámok

Č(slo miesta dodávky: 9339711

EIC kód odbemého miesta: 24ZSS9339711000L

Špecjfikácia míesta dodávky: Trvalý odber

Spôsob napojenia: štandardné vedenie

Spôsob   pri§tupu   k   meraniu   (meranie   musl   byť Vstup do objektu so §úhlasom majjteľa

pľístupné  aj v čase nepľĺtomno§ti odberateľa):

Stupeň zabezpečenia dodávky: 3.  stupňa - š{andaľd

Maximálna rezewovaná kapaci{a („MRK`:) kw: 3-fázové pripojenje 30 kw

Napät'ová hladina meľacieho miesta: polopriame NN

Spôsob určenia a zmeny MRK: MRK §a určuje dohodou na základe žiadosti Užívateľa sústavy (žiadosť o MRK

pn novom pripojeni, znižení a zvýšení MRK na existujúcom odbemom mieste)
pn' splnení Obchodných podmienok pripojenia a Technických podmienok SSD

Výroba     elektriny     paralelne     spolupracujúca     s Nje
distribučnou   sústavou   inštalovaná   na   odbemom
mieste:

SpÔsob meranla a stanovenie náhradných hodnôt: V zmysle píatného Prevádzkového poriadku SSD

Zmlwa sa týka: Žmeny užjvateľa sústavy na odbemom mieste

šPECIFIKÁCIA BODU PRIPojENIA A DOBA REALmcIE

Mie§to pľipojenia (miesto odovzdania kvality): NN -spín. a istiace pwky v el. stanici v majetku SSD,a,s.

Napäťová hladina odovzdávacieho miesta: VN  (22kv)

rezervovänú  kapaci.tu  odbemého miesta bude  možné dohodnút' v Zmlw€ Ô dismbúcij,  resp.  v Zmluve o združenej  dodävke
elektriny,  až po uzatvorenĺ Zmlwy o pripojeni a po §plneni podmienok wedených v Rozhodnutí vydanom  ÚRSO pre SSD a
dodržan i podmienok stanwených v prislušných vyjadreniach,
meracie miesto musí byť vyhotovené v súlade §o Zásadami merania PDS zverejnenýml  na stránkach www.§sd.sk,  a meľacie
miesto musi' so svojimi komponentami odpwedat' zazmluvnenej hodnóte rezervovanej kapacity v čase jej pripájania.

v Žiline, dňa
E  &®    ©Ro     ä©ää

Za Stredoslovenskú distribučnú, a.s. :

Mgr. Anna Rschtoriková
Riaditeí' ďvi2ie
Zákaznícke služby

Oravský Podzámok, dňa:    ,jť#.  ';J€ #É;Á.3

Za Užívateľa sú§tavy:

ná
•1
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