
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina 
IČO : 36442151, IČ DPH: SK2022187453, DiČ : 2022187453 
tel.: 0850 166007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk 

Číslo zmluvy: 202201·ZoP·0048 

ZMLUVA O PRIPOJENí ZARIADENIA UŽíVATEĽA 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 "Zmluva") 

Prevádzkovatel' distribučnej sústavy Užívatel' sústavy 

Názov: Stredoslovenská distribučná , a.s. Názov: Materská škola I H[,.c{deíhi~ko. 1Lt 3ľ/1~jPu't.hov 
Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8 Sídlo: Mládežnícka "it 31 /t~ ,02.0 01 'Pu'ch o II 
01047 Žilina 

IČO : 36442151 Korešpondenčná adresa: Mládežnícka 13,02001 Púchov 

IČ OPH: SK2022187453 IČO : 36129691 IČ OPH: OIČ : 2021.672510 

OIČ : 2022187453 e-mail: ms,mladeznicka.puchov@gmaiLcom 
Telefónne čís lo : +42191 1376935 

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

IBAN: SK44 0200 0000 0021 43550551 Č ís lo obchodného partnera: 
BIC: SUBASKBX ** doplní prevádzkovatel' 

ďal ej len "SSO" ďa lej len "Užívateľ sústavy· 

I. Špecifíkácia odberného miesta 
U lica/č . domu/obec/PSČ Mládežnícka 13, 02001 Púchov 

Č íslo odberného miesta/EIC kód: 24ZSS7208662000N 

Špecifikácia miesta dodávky: ** doplní prevádzkovatel' 

Špecifikácia pripojenia (napájacie vedenie): ** doplní prevádzkovatel' 

Spôsob prístupu k meraniu: ** doplní prevádzkovateľ 

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

Stupeň zabezpečenia dodávky: *. doplní prevádzkovateľ 

Maximálna rezervovaná kapacita ("MRK") kW: 

Maximálna rezervovaná kapacita (.MRK") A: 3x 80 A 

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

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

Zmluva sa týka: Zazmluvnenia MRK 

Miesto pripojenia (miesto odovzdania kvality) : ** doplní prevádzkovatel' 

Napäťová hladina odovzdávacieho miesta: ** doplní prevádzkovatel' 

Termín vybudovania elektroenergetického 
zariadenia SSO: 



II. Predmet Zmluvy 

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

zmeny uživatel'a sústavy na existujúcom odbernom mieste špecifikovanom v čl. I. Zmluvy, 
aktualizácie zmluvných údajov. 

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

umožniť zmenu Užívateľa sústavy na existujúcom odbernom 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. I. Zmluvy. 

III. Cena za pripojenie 

3.1. Nakoľko odberné miesto uvedené v čl. I. 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 Uživate"ovi 
sústavy povinnosť uhradiť SSD cenu za pripojenie, Uživateľovi 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 vzn iknutú škodu na základe objektívnych a 
spo"ahlivých 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 
vyjadreni SSD (ak takéto vyjadrenie bolo zo strany SSD vystavené), ktoré sú neoddelite"nou 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 (ďalej 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 dispozicii na kontaktných miestach SSD a na webovom sídle SSD 
www.ssd.sk. 

5.2. SSD poskytne Uživate"ovi sústavy plnenie pod"a článku II. tejto Zmluvy len po splnení všetkých povinnosti Uživateľa sústavy 
uvedených v Zmluve, Obchodných podmienkach pripojenia , TP SSD a po splnení pripojovacich podmienok stanovených vo 
vyjadreni SSD, ak takéto vyjadrenie bolo zo strany SSD vystavené. 

5.3. V pripade, že Uživate" sústavy získa povolenie na prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy, ktorej odberné miesto je totožné 
s odberným miestom pOd"a tejto Zmluvy, je povinný to bezodkladne oznámiť SSD a v prípade, že SSD o to požiada, je Uživate" 
sústavy povinný uzatvoriť so SSD novú zmluvu o pripojen i. V prípade, že SSD zistí, že Užívate" sústavy získal povolenie na 
prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy, ktorej odberné miesto je totožné s odberným miestom podľa tejto Zmluvy, je 
Užívate" sústavy povinný uzatvoriť so SSD novú zmluvu o pripojení, ak o to SSD Užívate"a sústavy požiada. Porušenie povinnosti 
pod"a tohto bodu je podstatným porušením Zmluvy a SSD má právo od tejto Zmluvy o pripojení odstúpiť. 

5.4. Užívatel' sústavy svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že je vlastníkom nehnuternosti, respektíve disponuje súhlasmi s 
nakladaním s nehnutel'nosťou od vlastníkov, ktori majú v súhrne nadpolovičný vlastnícky podiel k nehnute"nosti, v ktorej sa 
nachádzal bude nachádzať odberné miesto špecifikované v čl. I. Zmluvy. Užívate" sústavy prehlasuje, že pre účely tejto Zmluvy 
je v zmysle platnej legislatívy oprávnený s uvedenou nehnute"nosťou nakladať, čo je na požiadanie SSD povinný preukázať . 



VI. Termín realizácie pripojenia 

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

6.2. Odberné miesto uvedené v čl. I. 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 Užívate/'a sústavy · a na základe nim dodaných podkladov potrebných pre 
vypracovanie Zmluvy a uzatvára sa na dobu neurčitú . Užívateľ 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 pripade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany SSD. Podstatným 

porušen im tejto Zmluvy zo strany SSD je opakované nesplnenie povinností podra tejto Zmluvy a Obchodných podmienok 
pripojenia zo strany SSD a to ani v dodatočnej lehote nie kratšej ako 30 dni poskytnutej Užívateľom sústavy na základe 
písomnej výzvy doručenej SSD. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho pisomného doručenia SSD. 

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

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

D výpoveďou zo strany SSD, ak Užívate" 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 zníženi MRK Užívate!' 
sústavy nezačal ani túto zníženú hodnotu MRK do 12 mesiacov od jej zniženia využívať. Dižka výpovednej lehoty je v 
takomto prípade jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
odberate"ovi doručená a uplynie posledným dňom príslušného mesiaca. 

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

technických podmienok pripojenia spôsobom uvedeným v príslušnom vyjadrení SSD, ak bolo Užívatel'ovi 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. I. Zmluvy, ktorá 
túto Zmluvu nahrádza. V takomto prípade Zmluva zaniká dňom nadobudnutia účinnosti novej zmluvy o pripojeni. 

VIII. Záverečné ustanovenia 

8.1. SSD ako prevádzkovater distribučnej sústavy v súlade so zá.konom 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 prevádzkovateľ distribučnej sústavy v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej 
činnosti SSD a na ~čely uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia , v súvislosti s plnením podl'a tejto Zmluvy, fakturácie 
ceny za pripojenie alebo iných pohľadávok z tejto Zmluvy alebo vzniknutých z neoprávneného odberu elektriny. Práva Užívatel'a 
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 Užívate"a sústavy a tiež informácie o spracovaní osobných údajov sú 
zverejnené na webovom sídle SSD www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov a Užívate!' sústavy týmto potvrdzuje, že sa 
s ními 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. I. 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 užívate"a sústavy, 
nadobúda Zmluva platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom vykonania zmeny užívate"a sústavy 
(pre účely zabezpečenia prístupu a distribúcie elektriny Užívate"ovi sústavy zo strany SSD) z pôvodného užívatel'a sústavy 
na Užívateľa sústavy na odbernom mieste špecifikovanom v čl. I. Zmluvy. Ak Užívate" sústavy nezabezpečí 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 Uživatel'a 
sústavy a spoločnosti SSD vzniká právo na odstúpenie od Zmluvy aj bez predchádzajúceho písomného upozornenia. 



8.3. Ak je Zmluva uzatváraná so subjeidom, ktory je povinny lverejr'l;.>\'at Zmluvu II sulade s §47a Občianskeho zákonnika, 
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 určenym podra poslednej vety bodu 
8.2. Zmluvy. v zavislosti od to~o , ktorá skutočnos!' nastane neskór; Uíivater sústavy je povinny informovať ssn o dni zverejnenia 
tejto ZMluvy. 

8.4. Uzavretím Zmluvy Uživate!' sústavy berie na vedomie vznik práva povinnosti pre SSD a Uživatera sústavy, ktoré pre nich 
vypl,'Vajú z tejlo Zmlu',y. Obcnodných podmienok pripojenia, TP SSD ako aj pripojovacich podmienok stanovených vo vyjadreni 
SSD. 

8.5. Užívatef sústavy le v zmysle §39 odsek 11 zakona Č. 251/2012 Z.z. zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonev povinný CnlOŽnlt' bezodplatne SSD distribúciu eleKtriny cez svoje odbemé elcktnck6 zariadonie, ktore je pripojené 
do distribučnej susta\'Y SSD zaslučkovanim . Porušenie tejto povinnosti la strany Uiivatera sústavy je podstatným porušen im 
Zmluvy 

8.6. Uživattlf sústavy vytllasuje . že údaje a podklady, ktore poskytol. sú správne a technický a právny stav odberného miesta 
umožiiuje SSD pripojenie Už ivateľa sústilvy do distribučnej $Ústavy. V pripade, že dôjde k. lmene údajov týkajúcich sa Užívatera 
sústa..,./ uveden~ch v tejto Zmluve, je Užívater sústavy plwinný bezodkladne. najneskôr však do 7 dni od zmeny týchto údajo\', 
oznámit' SSD taóCulO zmenu Nesplnenie tejto p'.)vinnosti zo strany Uiwatera sústavy móže byť posúdené ako neposkytnutie 
súčinnosti SSD ako íegulovanému subjektu, nevyhnutnej na dodržanie štandaroov kvality v zmysle vyhlášky ÚRSO Č. 236/2016 
ZL. , ktorou sa ustanovujú štandardy kvality a prenosu eleKtriny distribúcie elektriny a dodávky eleKtriny v pnpade, ie údaje 
týkajúce sa Užívatera sústavy uvedtlne v tejto Zmluve. SÚ nevyhnutné na zabezpečenie dodržania ~tandarcJov kvality zo strany 
SSD. 

8.7. ssn je povinná docržiavaf a vyhodnocova!' šll1ndardy kvality v zmysle ~yhlášky ÚRSO é. 23612016 L.z .. Vynodnotenls 
štandardov kvality lvt:rejlluje ssn na svojom webovom sidle \WNI.SSd .SK . 

8.8 lJRSO rozhoduje spory medzi SSD a Už;vatefom sústavy podra §38 Zákona C. 250(2012 Z.z. o legulácii v siet'ových odvetviach 
(ďalej len .Zákon o regulácii''). ak SSD a Uživater SÚStavy nedosi;:Jhli dohodu ni! riešen: sporu. ak s tým obaja účastnici sporovél1o 
kona ma súhlasia a ak od ponlSenia povlflllosti účastníka sporové ho konan.a neuplynul viac akc jeden rok, inak vo lIeci rozhoduje 
Súd 

8.9 Uživale!' sústavy je podfa §3? Zákona o rcgulacii oprávneny predloiit IJRSO na alternatívne nesenie spor so SSD. ak sa ohradom 
predmetu sporu USKutočnilo reklamačné kona me a Uživatei s(lstavy ne5u'1lasí s výsledkom reKlamácie alebo so spôsobom jej 
vybaveniR, moznosť oorátil' sa na súd t~i:n nie je dotknutá Návrh na alternatívne riesenie sporu je pOlrebné predložiť najneskôr 
do 4S dni od doručenia vybavenia reklamacie . 

8.10. Z'nluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch , z ktorých obe zmluvné strany obdríia po 1 vyhotoveni. 
S, 11 . Zmluvné SIrany sa dohodli že právny vzťah založeny touto Zmluvou sa riadi a spravuje pr ávnym poriadkom Slovenskej 

republiky Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzt'ah sa riadi Zákonom o energetike. príslušnými "yhláškaml Ministerstva 
hospodárstva SR, vyhláŠKami él rozhodnutiami ÚRSO, Obchodnymi podmienkami pripolenia, Prevádzkovým pOriadkom SSD, 
TP SSD a ostatnymi vsecb€-cne závaznymi právnymi predpismi. 

8.12 Zmluvné strany b.Jrú na vedomie Ž~ po!ožky článku I Zmluvy. ktort: vyplňa ssn na základe údajov cvidovanych v informačných 
s')/stér~och SSO. budú lJ'/e\~né 'J samostatnom dokumente . i<!o;)r Olda tvorit Prílohu č. 1 k Z,lIluve, s tim obe Zmluvné strany 
podpisom Zrr.luvy prejavuJú svoJ vyslo'Jny súhlas. 

8 13 Zmluvné strar'iY prehll1suJú . že lmlwJ uzatvárajú JY-l jej dôkladnom preČítaní sk .. b()<jne. n" zaklad~ vlastnej vóle. vážne II ruc 
v tiesni, alebo nápacne nevvhodných podmienok 

8.14 Túto Zmluvu je motné meniť či doplňovať len formou pí50mnych a čislovaných dodatkov. Pri zmene požiadavky Uživatera 
sústavy. ktorá podstatne zmeni dohodnuté podmienky S8 uzatvára nová Zmluva. 

'j Žiline. drh 27. Ol 1012 

z, St,,,,,,,,,,,",,, d.t,'''"'"' " f
 

 

Zákaznicke Sluztly 
-135-



Stredoslovenskil 
distribui':n5 

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina 
IČO: 36442151, IČ DPH: SK2022187453, DiČ: 2022187453 
tel.: 0850 166007, e-mail : prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd .sk 

PRíLOHA č.1 k 
ZMLUVE O PRIPOJENí ZARIADENIA UŽíVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY 

č.202201-ZoP-0048 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy Užívatel' sústavy 

Názov: Stredoslovenská distribučná , a.s. Názov: Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov 

Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8 Sídlo: Mládežnícka 1438/13, 02001 Púchov 
01047 Žilina 

IČO: 36442151 Korešpondenčná adresa: Mládežnícka 1438/13, 020 01 Púchov 

IČ DPH: SK2022187453 IČO: 36129691 IČOPH : DiČ : 2021672510 

DiČ : 2022187453 e-mail : ms.mladeznicka.puchov@gmail.com 
Telefónne číslo : +421911376935 

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

IBAN: SK44 0200 0000 0021 43550551 Číslo obchodného partnera: 1050012030 
BIC: SUBASKBX 

ďalej len "SSO" ďalej len "Užívatel' sústavy" 

I Špecifikácia odberného miesta 
Ulica/č . domu/obec/PSČ Mládežnícka 13, 02001 Púchov 

Číslo odberného miesta/EIC kód : 24ZSS7208662000N 

Špecifikácia miesta dodávky: Trvalý odber 

Špecifikácia pripojenia (napájacie vedenie): štandardné vedenie 

Spôsob prístupu k meraniu: Vstup do objektu so súhlasom majite ľa 

Napät'ová hladina meracieho miesta: NN (0,4kV) 

Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupňa - štandard 

Maximálna rezervovaná kapacita ("MRK") kW: 

Maximálna rezervovaná kapacita ("MRK") A: 3x aOA 

Spôsob určenia a zmeny MRK: MRK sa určuje dohodou na základe žiadosti Užívatel'a 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 hodnô!: V zmysle platného Prevádzkového poriadku SSD 

Zmluva sa týka: Zazmluvnenia MRK 

Miesto pripojenia (miesto odovzdania kvality): NN -spínacie a istiace prvky v istiacej skrini 

Napät'ová hladina odovzdávacieho miesta: priame NN 

Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia 
SSD: 

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

V prípade, že Užívateľ sústavy nesúhlasí s údajmi uvedenými v čl. I . Špecifikácia odberného miesta, je oprávnený túto skutočnosť 
oznámiť SSD v termíne do 30 dní odo dňa doručenia, spoločne so špecifikáciou konkrétnych údajov, ktoré Užívatel' sústavy namieta. V 
opačnom prípade sú údaje uvedené v čl. I Špecifikácia odberného miesta považované za vzájomne potvrdené a odsúhlasené zo strany 
obidvoch zmluvných strán. I . d'stribučná 

Stredoslovens <8 ~ , 
Za správnosť zodpovedá: 
Maroš Šamaj, Manažér distribučnej oblasti 
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