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21 -12- 2020

Z LUVA O PRÍSTUPE DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCII ELEKTRINY

uzatvorená podfa zákona 6. 251/2012 Z.z. oenergetike aozmene adoplneni niektorých zákonov vzneni neskorších právnych
predpisov, zákona é. 250/2012 Z.z. o regulácii vsieťových odvetviach vznení neskorších právnych predpisov avyhláéky
6. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre vnútorné fungovanie
vnútorného trhu s plynom.

Číslozmluvy: 600126928
EIC: 24ZSS9870501002N
Platnosťa účinnosť zmluvy od: 01.01.2021

PrevádzkovateF distribučnej sústavy:

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8
01047 Žilina

100:36442151
IČ DPH: SK2022187453; DIČ: 2022187453
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina; oddiel: Sa; vložka čísto: 10514/L

Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.

SWIFT ( BIC ) kód: SUBASKBX

ďalej len "SSD"

UžívateF sústavy:

Zvolenská teplárenská, a. s.
Lučenecká cesta 25
960 01 Zvolen

IČO: 36052248
IČ DPH: SK2020070030; DIČ: 2020070030
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica; oddiel: Sa vložka číslo:686/S

Banka: Všeober;ná i'ivfirová banka, a.s.

SWIFT ( BIC ) kód: SUBASKBX

ďalej len "Užívatef sústavy"

I.
Preambula

1. Táto Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny ( ďalej len Zmluva ) je uzatvorená
medzi Užívaterom sústavy a SSD v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka, príslušných ustanovení zákona 6. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene adoplnení
niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), zákona č. 250/2012 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vyhlášky Uradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu
s etektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, aktuálne platným Rozhodnutfm Uradu
pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "URSO"), ktorým sa schvafuje "Prevädzkový poriadok
prevádzkovatefa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a. s. " (ďalej len "PP SSD")
a Technickými podmienkami prevádzkovatefa distribučnej sústavy SSD (ďalej len "TP SSD"). Užívatef
sústavy prehlasuje, že sa oboznámil s PP SSD a TP SSD a zaväzuje sa ich dodržiavať. SSD
zverejňuje aktuálne platné znenie PP SSD ajeho zmeny na webovom sídle SSD www.ssd. sk.

II.
Predmet zmluvy a podmienky distribúcie elektriny

1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok SSD rezervovať dohodnutú distribučnú kapacitu, umožniť prístup
do distribučnej sústavy, prepraviť pre Užfvateľa sústavy množstvo elektriny výkonovo obmedzené
výškou rezervovanej kapacity, vrátane služieb spojených s používaním prenosovej sústavy a Užívatef
sústavy sa zaväzuje zaplatiť cenu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, vrátane
ostatných regulovaných služieb ainých platieb podľa osobitných predpisov, platného cenníka
spoločnosti SSD a platných rozhodnutí URSO.

2. SSD zabezpečí prepravu dohodnutého množstva elektriny (ďalej tiež "distribúciu elektriny") za
regulovanú cenu do. odberného miesta uvedeného v Prilohe č. 1 ("Identifikácia a špecifikácia odberného
miesta") tejto Zmluvy za nasledovných podmienok:
a) technický a právny stav predmetného odberného miesta umožňuje distribúciu etektriny,
b) Užfvatef sústavy dodržiava ptatobné podmienky uvedené v tejto Zmluve,
c) Užívater sústavy si plní povinnosti, ktoré mu ukladá Zákon, prislušné vykonávacie predpisy Zákona,

PP SSD a TP SSD.

1/6



3. Prístup do distribuônej sústavy a distribúcia elektriny sa riadia aktuálne ptatným PP SSD a TP SSD
4. Ak je 'distribúcia elekťriny zabezpečovaná cez etektroenergetické zariadenie, ktoré nie je vo vlastníctve

SSĎ, SSD nezodpoveďá Užívaterovi sústavy za škodu, prípadne ušlý zisk vzniknutý pri prerušení
distribúcie elektriny prípadne znťžení jej kvality zdôvodu poruchy na tomto zariadení alebo zdôvodu
zásahu vlastníka e'lektroenergetickéhozariadenia do predmetného elektroenergetického zariadenia, ani
za plnenie ustanovení vyhláéky ÚRSO č. 236/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu
elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

III.
Platnosťa úéinnosťzmluvy, doba platnosti zmluvy

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda
01.01.2021, 00:00 hod. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31. 12.2021, 24:00 hod.

2. Uzatvorením Zmluvy sa nahrádzajú všetky doteraz uzatvorené ptatné písomné zmluvy medzi
zmluvnými stranami'týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy, ktoré zároveň týmto strácajú platnost'
a účinn'osf s výnimkou tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že aj napriek zániku pôvodných
zmluvných vzťahov zostávajú naďalej v platnosti.

3. Táto Zmluva platí pre odberné miesto UžívateFa sústavy uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
4. Zmluvu, alebojej prilohyje možné meniť, dopíňať len písomnou formou.
5. Zmluvné strany'' sú 'o'právnené ukončiť túto Zmluvu za podmienok a spôsobom uvedeným

v PPSSD

IV.
Cena za predmet plnenia

1. Cena za predmet plnenia podfa článku II. bod 1. tejto Zmluvy (ďalej len "cena za predmet plnenia") je
urcená v cenovom rozhodnutí URSO, ktorým boli schválené tarify za prístup do distribučnej sústavy
a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia, platného a účinného v danom období a ostatnými
cenníkmi spoločnosti SŠD. V prípade zmeny cenových rozhodnutí URSO, zmeny poplatkov alebo
zmeny danf vyplývajúcich zo zmeny legislatívny a rozhodnutí orgánoy štátnej správy ktoré sa tyka. iu
plnenia podra'tejto'Zmluvy, má SŠD právo požadovať od Uzívateľa sustavy ich úhradu Uzívater
sústavy 'sa zaväzuje ich uhradiť a to odo dňa ich účinnosti. SSD má právo požadovať od^JzívateFa
sústavy aj zaplaten'ie zvýšených nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré schváli URSO, alebo
budú schválené rozhodnutiami štátnych orgánov SR.

2. Užívateť sústavy sa zároveň zaväzuje uhradiť riadne a včas všetky ďalšie oprávnené platby (napríklad:
zmtuvné pokuty, škody, úroky zomeškania, náhrady za ostatné činnosti a služby súvisiace s
distribúcio'u elektriny), ktoré mubude fakturovať SSD v súlade s PP SSD a platnou legislatívou.

3. SSD uskutočňuje vyúčtovanie predmetu plnenia podfa čl. II bodu 1. tejto Zmluvy, akp_aj za všetky
ostatné regulované'služby a in'é platby podfa osobitných predpisov á rozhodnutí URSO, spôsobom
uvedeným v PP SSD.

4. Všetky 'uvedené ceny sú bez DPH. K uvedeným cenám bude pripočítavaná DPH podľa platných
právnych predpisov.

5. Cena za predmet plnenia je stanovená v EUR.
6. Užívater'sústavy'je povinný zaplatiť SSD aj za služby súvisiace s distribúciou elektriny, alebo iné

činnosti, ktoré 'si'objednal'vSSD vzmysle Cenníka služieb distribúcie a iných činností, ktorý je
zverejnený na webovom sídte SSD www. ssd. sk alebo zapríčinil svojim konaním.

V.
Fakturácia a spôsob úhrady faktúry

1. Vyúčtovanie ceny za predmet plnenia podfa čl. IV. bude uskutočnované formou faktúry^Podkladom
budú validované 'namerané alebo náhradné údaje z určeného meradla v zmysle platného PP SSD.

2. UžívateF sústavy a SSD sa dohodli, že na faktúre podfa bodu 1. tohto článku Zmluvy bude vyúčtovanie
za predmet plnenia podfa čl. II bod 1. s rozpisom jednotlivých položiek, pričom celkový súčet jej
položiek tvorí výšku faktúry.

3. Užívater sústavy berie na vedomie, že faktúra bude obsahovať nasledujúce položky:
a. distribúcia elektriny,
b. straty v distribučnej sústave,
c. prístup do distribučnej sústavy,
d. odvod do Národného jadrového fondu,
e. ostatné poplatky podfa platných cenových rozhodnutf URSO,
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podfa príslušných platných rozhodnutí úradu. Vo faktúre musí byt' uvedená najmä tarifä za poskytnuté
plnenie (službu, tovar) a jeho množstvo. V prfpade zmeny príslušného rozhodnutia úradu počas
platnosti zmluvy o pn'stupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny bude PDS fakturovať
užívatefom distribučnej sústavy novú tarifu odo dňa účinnosti rozhodnutia úradu, ktorým došlo k zmene
tarify.

4. Odpočtový cyklus, typ odpočtu a vystavovanie faktúr určí SSD v rozsahu uvedenom v PP SSD.
5. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia. Ak však Užívater sústavy preukáže SSD, že SSD doručila

Užívaterovi sústavy príslušnú faktúru menej ako 10 kalendárnych dní pred jej splatnosťou, je splatnosť
takejto faktúry 10 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívatefovi sústavy.

6. Užívatef sústavy a SSD sa dohodli, že UžívateF sústavy bude platiť preddavky za predmet plnenia vo
výške stanovenej v PP SSD, a to na základe "Dohody o preddavkových platbách za distribučnú službu",
ktorá bude vystavená na každé odberné miesto uvedené v Pn'lohe č. 1 samostatne.

VI.
Špecifíkácia odberného miesta

1. Odberné miesto pre zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny podFa tejto
Zmluvyje podrobne špecifikované v Prílohe 6. 1 tejto Zmluvy.

2. Odberným miestom pre účely tejto Zmluvy sa rozumie odberné elektrické zariadenie jedného užívateFa
sústavy na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje distribúcia elektriny a ktorého odber je
meraný spravidla jednou meracou súpravou aje charakterizovaný spravidla jedným číslom odberného
miesta, resp. identifikačným kódom EIC (energy identification code).

3. Distribúcia elektriny podfa tejto Zmluvy je splnená prechodom z distribučnej sústavy SSD do odberného
elektrického zariadenia Užívatefa sústavy, t.j. prechodom elektriny cez miesto pripojenia, ktoré je
deliacim miestom, rozhraním medzi distribučnou sústavou azariadením Užívatera sústavy. Miesto
pripojenia nemusí byt' totožné s miestom merania distribúcie elektriny.

VII.
Stav núdze, riešenie sporov, dohoda o doručovaní

1. V prípade vzniku stavu núdze bude SSD postupovať spôsobom vymedzeným vo všeobecne záväznom
právnom predpise, ktorým sa vykonávajú ustanovenia Zákona. Rozpis elektrických výkonov pre stav
núdze je špecifikovaný v Prílohe č. 1.

2. V prípade vzniku sporov zo Zmluvy budú zmluvné strany postupovať spôsobom uvedeným v PP SSD.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za platné doručenie akýchkoFvek písomností SSD podFa tejto Zmluvy

(oznámenia, výzvy a iné podania), ak v Zmluve nie je uvedené inak, sa považuje doručenie na adresu
sídla SSD uvedenú v Obchodnom registri.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že za platné doručenie akýchkofvek písomností UžívateFovi sústavy podFa
tejto Zmluvy (oznámenia, výzvy a iné podania), ak v Zmluve nie je uvedené inak, sa považuje doručenie
na adresu sídla Užívatera sústavy uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

VIII.
Ukončenie zmluvy

1. Zmluvné strany môžu ukončiť Zmluvu za podmienok a spôsobom uvedeným v PP SSD, resp. písomnou
dohodou zmluvných strán o ukončení Zmluvy.

IX.
Reklamácie a alternatívne riešenie sporov

1 Reklamačný poriadok a alternatívne rieéenie sporov je upravené vkapitole 15 PP SSD. Reklamačný
záznam tvorí Prílohu č. 3 PP SSD.
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X.
Spôsob úhrady odvodu do Národnéhojadrového fondu

1 SSD účtuje odvod na krytie dlhu spôsobom a vo výške ustanovenej príslušnými právnymi predpismi vo
vyúčtovacej faktúre za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na základe nameraného
alebo odhadnutého distribuovaného množstva elektriny priamo Užívatefovi sústavy.

XI.
Podmienky obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny

1. Podmienky obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny sú uvedené vZákone a vPP SSD
v kapitole "Obmedzenie a prerušenie distribúcie elektriny".

XII.
Poučenie o povinnosti SSD súvisiace s vyhláékou č. 236/2016 Z.z.

1. SSD je povinná dodržiavať a vyhodnocovať štandardy kvality vzmysle vyhläšky URSO č. 236/2016
Z.z.. Vyhodnotenie štandardov kvality zverejňuje SSD na svojom webovom sídle www. ssd. sk

XIII.
Spôsob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok

1 Spôsob riešenia prfpadov neplnenia zmluvných Je upravený v PP SSD v kapitole "Riešenie sporov v
prípadoch neplnenia zmluvných podmienok".

XIV.
Podmienky uplatňovania reklamácií

1. Podmienky a lehoty na uplatňovanie reklamácií sú upravené v PP SSD v kapitole "Reklamačný
poriadok pre samostatné zmluvy o prístupe do DS a dístribúcii elektriny"

XV.
Záverečné ustanovenia

1 Neoddeliternou súôasťou tejto Zmtuvy sú:
a) Príloha č. 1 - Identifikácia a špecifikácia odberného miesta
b) Príloha č. 2 - Komunikačné údaje

2. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení
3. PokiaF by akýkorvek záväzok (povinnosť) podFa Zmluvy bol, alebo by sa stal neplatným, alebo právne

nevymožiteľným, nebude to mať vplyv na platnosť a právnu vymáhaternosť ostatných záväzkov
(povinností) podfa Zmluvy. Užívateľ sústavy a SSD sa zaväzujú nahradiť uvedený neplatny, alebo
právne nevymožitefný záväzok (povinnosť) novým, platným a právne vymáhateľným záväzkom
(povinnosťou), ktorého predmet bude najvhodnejšie odpovedať predmetu a účelu pôvodného záväzku
(povinnosti).

4. Úkončenie, alebo zánik Zmluvy nemá vplyv na práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z jej
porušenia, vrátane nároku na náhradu škody, zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov
medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podfa tejto Zmluvy, alebo vzhfadom na svoju
povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

5. Žmluvné strany týmto prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní, slobodne, na
základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných podmienok.

6. UžívateF sústavy podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje a prehlasuje, že sa oboznámil s platným PP SSD
a zaväzuje sa ho dodržiavať.

7. SSD je oprávnená pred nadobudnutim úôinnosti tejto Zmluvy požadovať od Užfvatefa sústavy kópiu
Zmtuvy o dodávke elektriny vzťahujúcu sa na odberné miesto, na ktoré má byť uzatvorená táto Zmluva
a taktiež preukázanie uzatvorenia Zmluvy o prevzati zodpovednosti za odchýlku pre uvedené odberné
miesto subjektom zúčtovania, alebo ak je Užívatef sústavy sám subjektom zúčtovania, preukázanie
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uzatyorenia Zmluvy ozúčtovaní odchýlky so zúčtovatefom odchýlok. SSD je oprávnená odoprief
distribúciu elektriny bez preukázania skutočnostf uvedených v tomtobode tejto Z'mluvy.

8. SSD je oprávnená kedykofvek počas účinnosti tejto Zmluvy požadovať od Úžívatefa sústavy:
a) Písomné potvrdenie ododávke elektriny od dodávatefa elektriny UžívateFa sústavy, ktorý je

držitefom povolenia na dodávku elektriny a je subjektom zúčtovania odchýlky sústavy,
b) pfsomné potvrdenie o uzatvorení zmluvy o prenesení zodpovednosti za odchýlku, ak dodávateľ

elektriny Užívatera sústavy neprevzal za Užívatefa sústavy zodpovednosť za odchýlku,
c) písomné potvrdenie o uzatvorení zmluvy ozúčtovaní odchýlky, ak je Užívatef sústavy subjektom

zúčtovania a Užwatef sústavyje povinný takéto poh/rdenie predložif najneskôr do 10 pracovnych dní
od požiadania. SSD je oprávnená odoprieť distribúciu elektriny bez takéhoto potvrdenia. Porušenie
povinnosti Užívatefa sústavy podfa tohto bodu je podstatným porušením tejto Zmluvy.

9. Zmluvné strany sa dohodli v súlade sustanovením § 262 Obchodného zákonníka, že ich záväzkový
vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom.

10. V prípade, že dojde kzmene údajov týkajúcich sa Užívatefa sústavy uvedených vZmluve, je Užívatef
sústavy povinný bezodktadne, najneskôr však do 7 dní od zmeny týchto údajov, oznámiť ŠSD takúto
zmenu. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany Užívatefa sústavy môže byť posudené ako neposkytnutie
súčinnosti SSD ako regulovanému subjektu, nevyhnutnej na dodržanie štandardov kvality v zmysle
vyhlášky URSO č. 236/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny. 'distribucie
elektriny a dodávky elektriny, vprípade, že údaje týkajúce sa Uži'vatefa sústavy uvedené v Zmluve sú
nevyhnutné na zabezpečenie dodržania štandardov kvality zo strany SSD. SSÓ taktiež nezodpovedná
za škodu, ktorá vznikla Užívatefovi sústavy v dôsledku tej skutočnosti, že sa nedozvedet o plánovanom
obmedzení alebo prerušení distribúcie elektriny z dôvodu, že Užívatef sústavy neoznámil ŠSD zmenu
údajov o Užívatefovi sústavy a jeho odbemom mieste uvedených v Zmluve, v dôsledku čoho, SSD
vykonala oznámenieo plánovanom obmedzení alebo prerušenf distribúcie elektriny do odberného
miesta Užívatera sústavy na základe údajov o Užívatefovi sústavy ajeho odbernom mieste uvedených
v Zmluve ktoré však neboli pre porušenie oznamovacej povinnosti Užívatefa sústavy v čase vykonania
oznámenia o prerušení alebo obmedzení distribúcie elektriny aktuálne.

11. Už?vater sústavy uzatvoril túto Zmluvu so SSD za účelom plnenia povinnostf vyplývajúcich zo Zákona a
ďalsích predpisov, najmä zdôvodu zabezpečenia prístupu do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny
vrátane ostatných súvisiacich služieb do odbemého miesta UžívateFa sústavy. SSD spracúva osobné
údaje na účel plnenia tejto Zmluvy a plnenia povinností SSD vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
právnych predpisov (najmä Zákona, pravidiel trhu, PP SSD). Na tento účel dochádza k poskytova'niu
osobných a technick^ch údajov Užívatera sústavy, pričom UžívateF sústavy má uzatvorený príslušný
zmluvný vzťah so SSD. Za osobné údaje sa považujú najmä osobné a technické údaje' Úžívaterá
sústavy a odberného miesta UžívateFa sústavy v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto
Zmkivy alebo y akejkorvek komunikácii podfa tejto Zmluvy. Užívater sústavy sa zaväzuje poskytovať
SSD osobné udaje len v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania a zabezpečí, aby
poskytnutím psobných údajov za účelom ich spracúvania SSD, nedošlo k porušeniu vseobecné
záyäzných právnych predpisov. UžívateF sústavy vyhlasuje, že SSD je oprávnená podfa platných
právnych predpisov spracúvať osobné a technické údaje Užívateľa sústavy ajeho odbemého miesta,
ktoré Užívater sústavy SSD na tento účel poskytol alebo poskytne a ktore sú'nevyhnutné na plnenie
tejto 2mluvy., SSD spracúva osobné údaje na dobu nevyhnutnú na plnenie tejto Zmluvy, resp. na dobu
trvania pripojenia odbemého miesta, ktorého sa týka táto Zmluva, do distribučnej sústavy SSD a na
dobu nevyhnutnú na vyrovnanie všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto Zmluvy. Osobné údaje
budú po uptynutí doby uchovávania zlikvidované. SSD je oprávnená spracúvať osobné údaje 'aj
prostredníctvom sprostredkovatetov, s ktorými uzatvorí SSD zmluvu o spracúvaní osobných údajov^
Obe zmluvne strany sú poyinné dodržiavať ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a R'ady
(EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vornom
pohybe takýchto údajov a tiež zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni
niektorých zákonov.

12-Zmluvne strany sa zaväzujú informovať sa včas a presne o všetkých zmenách skutočností uvedených
v tejto Zmluye a poskytovaťsi všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na jej plnenie. Všetky zmeny
a doplnky Zmluvy musia byť vykonané písomne, s výnimkou, ak je forma zmeny konkrétnej časti
Zmluvy vtejto Zmluve, alebo OP dohodnutá inak. Zmeny Zmluvy sa uskutočnujú podfa'zásad
uvedených v PP SSD.

13Zmtuvné strany sa dohodli na určení oprávnených osôb pre jednotlivé oblasti komunikácie pri plnení
tejto Zmluvy Tieto osoby aoblasti komunikácie sú uvedené vPrílohe č.2 tejto Zmluvy "Komunikačné
údaje", ktorá je neodcíelJteFnou súčasťou Zmluvy. Osoby určené ako splnomocnenci pre zmluvné vzťahy
majú právo vykonávať aj právne úkony smerujúce k zmene alebo zániku Zmluvy.
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14 Zmluvu je možné meniť alebo dopíňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými
stranami. Prílohy zmluvy č. 1; č.2 ktorých obsahom sú identifíkačné údaje odberného miesta a
komunikačné údaje je možné meniť bez písomného dodatku k Zmluve, nakoľko každá príloha má
urcenú samostatnú platnosť. Prílohy k zmluve sú oprávnené podpisovať osoby zmluvných strán určené
v prílohe č. 1 - Určenie oprávnených osôb, časť Splnomocnenci pre uzatváranie Príloh k Zmluve.

Za SSD:

VŽilinedňa: ̂ O^Í. ÍOZO

Meno a priezvisko: /^/C-\1 ftA/ /)//^C)

Funkcia: O^Í/C^MO^tí  ŕ?W/[/í ^ftff^

Podpis:

\J

Stredoslovenská dlstribučná
akciová spoločnosť

Žilina
-51-

Za UžívateFa sústavy:

V: dňa:

Meno a priezvisko: J

F.nkc":^. ^/'0<W^^,.
-/^h/^ wn

Podpis:

^ W ^niH^
^r^^ f^^

Zvolenská teplárenská, a. s.
Luŕenecká cesta 25 ' ~"~"
961 50 2VOLEŇ

. 4.
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Príloha é.1 kZmluve o pristupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny číslo: 600126928

IDENTIFIKÁCIA A ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA
Užívateť sústavy

Zvolenská teplárenská, a.s.
Sídlo:

Luéenecká cesta 25

960 01 Zvolen

IČO: 36052248

SSD

Stredoslovenská distribuéná, a.s.
Sídlo:

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina

IČO: 36 442 151

EIC: 24ZSS9870501002N
Odberné miesto

Názov odberného miesta: Tepláreň Zvolen B1
Ulica: Luéenecká cesta 25 V067Tepl.
Popis odberného miesta:
Maximálna rezervovaná kapacita v RW: 3500
Rezervovaná kapacita v kW: 3000
Sadzba: WN
Hodnota hlavného ističa: O A
Stanovený induktívny účinník pri odbere elektriny: cos <p = 0, 95 -1
Meranie nežiaducej spätnej dodávkyjalovej energie: 24hodín/deň

Vlastný zdroj: ÁNO

Meracie miesto

Napäfová hladina pripojenia: WN
Umiestnenie merania (primárna/ sekundárna strana transformátora): sekundár
Meranie účinníka ; 24 hodín/deň
Spôsob merania elektriny: určeným meradlom v majetku SSD.

Obec: Zvolen

Stupeň zabezpečenia dodávky: 3

Typ rezervovanej kapacity:12mesacna

Obmedzujúce odberové
stupne

Stav núdze

Rozsah výkonovej náplne v kW

Hodnota bezpečnostného minima v kW: O

Platnosťod: 01. 01. 2021

Za SSD:

V Žiline dňa: Jŕ?. ̂ t-iOZ. ff

Meno a priezvisko:^^$'- \/i^l/ /)/^<^

Funkcia: ̂ ffí/Cŕ ^ft^(/ ^Z^f^/^^
Podpis: ,

StredoslovSňská dlstribučná
akciová spoloônosť

Žitina
-51-

a*s^-
Za Užívatefa sústavy:

V.7 IMÍ^/' dňa: ^
Menoapriezvisko:M. ^A/ /?/tč^
Funkcia: ?^^W ^ ^pC^^^J^^

Podpis:

^ ^ \//t/^o
^MW^W  ^^- -

\LV\




