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ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA ODBERATEĽA DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
uzatvorená v zmysle uatanovení S 269 ods. 2. Obchodného zákonníka a prísluinýcb ustanovení zákona

č.656/2004 Z. z. o energetike
~

Prevádzkovate! distribučnej sústavy OdberateX

Názov: Stredoslovenská energetika Názov: Obec Halič

- Distribúcia, a.s.

sidlo, ulica Republiky 5 sidlo, Mieru 66/MOP 3
010 47 Žilina 985 II Halič

IČO, 36 442 151 Rodné čislo (IČO) , 00316091

lČ DPH, SK2022187453 IČ DPH,
-

DIČ, 2022187453 DIČ, 2021237075
l- - -

Obchodný register okresného sOdu v UHne
odd.: Sa, vložka č.: 10514/L

-
čfslo účtu: 2143550551/0200 čfslo účtu, 6006744001 1 5600

ďalej len "SSE-D, a.B. • ďalej len "Odberateľ"

--
I.

Predmet zmluvy

Na základe žiadosti Odberateľa evidovanej pod číslom: P22202012010045. ktorý požiadal O Pripojenie do
distribučnej sGstavy SSE-D. a.B., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D. a.s. zavazuje zabez
pečit a umožnit odberate!ovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Pripojenie zariadenia, alebo navýše.
nie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzd~vacieho miesta.

II.
Špecifikácia odberného a odovzd'vacieho miesta, t_r.mín realizácie pripojenia

Názov odberného miesta: obec Halič

Objekt, Iné

ulica/č. orient ./popis/Čast obce: Mieru/0/KN840/1/Halič

Obec/Okres/PSČ, Halič/Lučenec/985 II

čls10 odberného miesta: 5309012
-

Špecifikácia odbernéh9 miesta: Iné- --
Spôsob pristupu k meraniu: Trvale pristupné z verejnej komunikácie

Napätová hladina meracieho miesta: MOP NN

Stupeň zabezpečenia dc~ávky: Štandardný

Maximálna rezervovaná kapacita: kW

Maximálna rezervovaná kapacita, lx25 A (verkosť. hlavného ističa v ampéroch)

Spôsob merania a stanovenie náhradných
Podľa porovnateľného predošlého obdobia

hodnôt,

Zmluva sa týka , Nového pripojenia

Odovzdávacie miesto (miesto odovzdania NN - poistkovä skrinka v majetku SSE - O, a.s.
kvality) , na oodcernom bode

Napätová hladina odov:c:dávacieho miesta , NN

realizácie pripojenia l mesiac odo dňa pripisania pripojovacieho popla
Termin ,

na účet SSE-D, a.s.
ku



III.
Pripojovací poplatok

Odberateľ 8a zaväzuje zaplatlt sss-o, a.s pripo
jovací poplatok vo výAke stanovenej platným ro
zhodnutím Úradu pre regultciu sietových odvetví
(ďalej len MúRSOM) ako pevnO cenu za pripojenie do
distribučnej sústavy SSS-D, a.s. - ďalej len pri
pojovací poplatok. pripojovací poplatok uhradí od
berateľ zálohovo vopred. Výška a termín úhrady
pripojovacieho poplatku sú uvedené v článku VIII 
Faktúra zälohový list.
K prijatej platbe vystav! SSE-D, a.s. faktúru
v súlade s platným zákonom o DPH. Vyúčtovanie pri
pojovacieho poplatku vykoná SSE-D, a.s. vyúčtova

cou faktúrou, vystavenou do 15 dní odo dňa vzniku
práva na pripojenie. V prípade, že platba bude
uhradenä na iný účet, alebo iný variabilný symbol,
pripadne v inej ako dohodnutej výške, bude pova~o

vani za neuhradenú a Odberateľovi nevznikne nárok
na pripojenie.
Úhradou pripojovacieho poplatku odberateľovi

nevzniká nárok na majetkovú účast na elektro
energetickom zariadeni vybudovanom SSE-D, a.s. za
účelom pripojenia.

IV.
podmd6nky pripojenia

Pripojenie k distribučnej sústave SSE-D, a.s. sa
uskutočňuje v súlade s pripojovacimi podmienkami
stanovenými vo vyjadrení SS&-D, a.s., v súlade 8
Obchodnými podmienkami pripojenia k distribučnej

sústave a v súlade s platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a ustanoveniamá Zákona o
energetike, s ktorými sa zmluvné strany riadne
oboznámili. Obchodné podmienky pripojenia k dis
tribučnej sústave sú k dispozícii na kontaktných
miestach sss-O, a.s. a na internetovej st rAnke
www.sse-diBtribucia.sk. Pri nesplneni povinnosti
odberateľa uvedenýcb v zmluve, alebo v platnom vy
jadrení SSB-D, a.s., alebo pri nezabezpečení

potrebnej súčinnosti Odberateľa spojenej s pripo-
jením nevzniká OdberateIov! nárok na pripojenie.

v.
Termin reali2ácie pripojenia

Termín realizácie pripojenia zariadenia je uvedený
v článku II. Špecifikácia odberného a odovzdávacie
ho miesta a je závislý odo dňa právoplatného
stavebného povolenia na vybudovanie elektroenerge
tického zariadenia SSS-O, a.B. SSS-O, a.B. sl vy
hradzuje právo na zmenu termlnu realizácie pripo
jenia,alebo zmenu tecbnick~ho rieAenia pripojenia,
pričom zmena termínu realizácie pripojenia môže
byt zo strany SSE-D,a.s. vykonaná bez potreby pí
somného dodatku.
Odberate!ovi vzniká právo na pripojenie dňom

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačnébo

rozhadr.utia, ktoré je vydané pre SSS-O, a.8. ako
PrevádzkovateIa distribučnej sústavy na vybudované
elektroenergetické zariadenie.
V prípade, že Odberateľ neuhradil pripojovací
poplatok v stanovenom termíne MDátum splatnosti vo
Faktťire - zá.lohovom liste- je povinný podať. novú
Žiadost o pripojenie. V takomto prípade bude
stanovený nový termín realizácie pripojenia.

VI.
Plat.Do.é :un.l.uvy

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do
distribučnej sústavy bola vypracovaná na základe
Žiadosti odberateľa a na základe dodaných podkladov
potrebných pre vypracovanie zmluvy. SSE-D,a.s. pri
jalo Žiadosť odberateIa a eťihlasí s pripojením za
riadenia odberateIa do Distribučnej sústavy SSE-D,
a.8. za podmienok uvedených v zmluve a vyjadrení
SSB-D, a.s. Odberate! úhradou pripojovacieho po
platku na účet SSB-D, a.s. s číslom Variabilného
symbolu, ktorý je nezamenite!ný a je viazaný na
odberné miesto súhlasil s podmienkami uvedenými v
zmluve a súhlasil s uzatvorením zmluvy o pripojení
zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy

VII.
Záverečné ustanovenia

Pri zmene požiadavky Odberateľa, ktorA podstatne
zmení dohodnuté podmienky 8a uzatvára nová zmluva
Odberatet dáva SSE-D, a.8. súhlas 80 zhroma~ďovaním

a spracovaním svojich osobných údaJOV v informačných

systémOCh SSE·D, a.s. ako prevádzkovateľa distribu
čnej sústavy (vrátane spoločnos í v skupine SSB,
a.s., ktorými sa rozumejú spoločnosL~ ovládané SSE,
a.s. pod1a 566a zákona č.5l3/l991 zb. Obchodný
zákonník), a to v rozsahu potrebnom na výkon podni
kateľskej činnosti SSE-D, a.s. Odberatet je povinný
prlpojovac! poplatok zaplatiť na účet SSE-D. a.s.
s číslom variabilného symbolu uvedenébo v Zmluve,
najneskôr do 180 dní odo dňa doručenia Zmluvy. Po
uplynutí tejto leboty, je odberateľ povinný poda!
novú Žiadost. Riadnym zaplatením pripojovacieho
poplatku Odberateľ súhlasí so vAetkým1 podmienkami
Zmluvy, prijíma návrh Zmluvy SSE-D, a.8. a Zmlu
va sa považuje za uzavretú dňom pripísania pripojo
vacleho poplatku na účet SSB-D, a.s. ( s príslušným
číslom variablln~ho symbolu). zaplatenie pripojo
vacieho poplatku je podmienka na realizáciu pripo
jenia odberného elektrického zariadenia Odberateľa

k distribučnej sústave sss-O, a.8. uzavretím Zmluvy
Odberate! berie na vedomie vznik práv a povinnosti
pre SSS-D, a.s. a Odberateľa, ktoré pre nich
vyplývajú z právnych predpisov a z Technických a
obchodných podmienok.

Odberate! vyhlasuje, že údaje ktoré poskytol sú
správne a technický a právny stav odberného miesta
umožňuje SSE-D, a.8. pripojenie Odberateta do jeho
distribučnej sústavy.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých
obe zmluvné strany obdr~ia po 1 vyhotovení.
právny vztah založený touto zmluvou sa riadi a
spravuje Obchodným zákonníkom, zákonom o energetike
, prísluAnými vyhláAkami Ministerstva hospodárstva
SR, výnosmi a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví SR, prevádzkovým poriadkom SSS
O, a.s , Obchodnými podmienkami pripojenia a osta
tnými vAeobecne právnymi predpismi Zmluvné strany
prehlasujú, ~e túto zmluvu uzatvárajú po jej
dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej
vale, vá~ne a nie v tiesni, alebo nápadne
nevýhodných podmienok.

4441632045

VUI.
FAXTÓRA - ZÁLOHOVÝ LIST č. ttt16320t5 (variabilný symbo1l

Faktúra - zálohový list oje je faktúrou pre účely odpočítania DPH.
V zmysle Zmluvy o pripojení zariadenia odberateIa do distribučnej sústavy fakturujeme vám zálohovo
pripojovací poplatok vo výAke stanovenej Rozhodnutím úRso ako pevnú cenu pre napäťovú úroveň NN

výika zálohovej platby 8),48 SUR

variabilný symbol platby ltotofný s číslom Faktúry - zálohový list)
Dátum splatnosti do: 22.07.2012
Spaaob úhrady:

zálohovú platbu %a pripojovací poplatok vo výike : 82,48 BUR uhraďte na účet Stredoslovenskej
energetiky-Distribúcie, a.s. 2143550551/0200 s variabilným symbolom: 4441632045

v 2i11ne. dňa: 1'.01.2012 Za Stredosloven.kO energetiKu-Di.tr1bQc1u.•'.'r/.~
JAn vince
Man.f~r di.tr1bu~nej oblast


