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2500l43ll 5l000l6047
Číslo zmluvy (operácie) Číslo obchodného partnera

Zmluva O prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
(ďalej len „Zm|uva”)

I 'CQDjc
l IC DPHL si<zo22t89o48

Zapísaný v OR OS BA l, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/ B

~ Prevadzkovatel'distribučnej sústavy: SR j-Zagtúpenýz 2 2
' Západoslovenská distribučná, a.s. Patrik Varga, vedúci úseku obchodu DS i
1 Culenova 6, 8l 6 47 Bratislava ' Daniela Zilová, vedúci riadenia obchodných vzt'ahov DS

36 36T 5l8 - Kontaktná emailová adresa
2022189048 vo veciach tejto Z mluvy: vyrobca@zsdis.sk

IBANI SK84 rioooooooozózoizatoz
l dalej len „Prevádzkovatel" I Blĺ (5WlFlli TATRSKBX

___ _ Ý _ ____ _ | W ____ _ _ ____

= W Výrobca elektriny; ' Zastúpený:
Ě V prípade výrobcu elektriny, ktorýje právnickou osobou: l Dášakovácsová
E! i Obeclipovéobecnýúrad

vo veciach tejto Zmluvy: obec@lipove_sk
OO 306 541
ZO2iOl4787 IBAN: SK35 0200 00000000 2262 2l/l2

T %|%PH: ' BIC (SWlFl): SUBASKBK _
LRegistrácia: Zapísaný v Štatistickom registri SR KOMÁRNO vložka číslo -

_ 7 ŤWY" ' _' 'H ___›uluL ___________'____ Íf""""""`|nl|' ""f"__ __ __ ;__ ______ ____7___ ff""'"7;'""' " " ' ' ' Í ' ' J _' zzĺífĺ ĺĺw" W" ' " '"í'"'""""' " ' ' ' 7 7 Íżfż

Ďalej len „Výrobca“

l z Vzzzzzzzzŕzzŕzz ~ zú zzz z zŕzúŕflŕ ~† † † † ŕŕ ~‹~ †~~ †~† 77' V ŕŕŕŕffŕŕŕ ~ † † † † W * *~* W *ff "W

ř Výrobca elektriny; Kontaktná emailová adresa '
I V prípade výrobcu elektriny, ktorýje fyzickou osobou; A vo veciach tejto Zmluvy;

L Titul, menoa priezvisko: N
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia: 'B/\Ní

BIC (SW|FT):

ZPDF0050568B8F4FEDDAAD73B233A3B5BAF

EZ

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je; '
záväzok Prevádzkovatela rezen/ovat' pre Výrobcu distribučnú kapacitu zodpovedajúcu maximálnej rezenlovanej kapacite v odovzdávacom mieste
uvedenom v tejto Zmluve (ďalej len ,,0dovzdávacie miesto") a umožnit'Výrobcovi prístup zariadenia na výrobu elektriny Výrobcu uvedeného v tejto
Zmluve (dalej len „Zariadenie na výrobu elektriny”) do distribučnej sústavy Prevádzkovatela (d'alej len ,,Distribučná sústava”) v Odovzdávacom
mieste (d'alej spoločne len „Prístup do sústavy");
záväzok Výrobcu riadne a včas uhrádzat' Prevádzkovatelbvi cenu za Prístup do sústavy, a to v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve, platných
právnych predpisoch a cenovýck rozhodnutiach Úradu pre reguláciu siet'Ových odvetví (ďalej len „ÚRSO”).
PRÍSTUP D0 SÚSTAW
Prevádzkovatel' sa zaväzuje zabezpečiť' Výrobcovi Prístup do sústavy za podmienok uvedených v tejto Zmluve, Technických podmienkach, Prevádzkovom
poriadku, platných právnych predpisoch a cenových rozhodnutiach ÚRSO.
Prevádzkovatelsa zaväzuje zabezpečiť' Prístup do sústavy vo výške maximálnej rezervovanej kapacity v Odovzdávacom mieste uvedenej v tejto Zmluve.
Výrobca sa zaväzuje dodávaním elektiny výrobcom elektriny do sústavy vyrobenej v Zariadení na výrobu elektriny do Distribučnej sústavy
v Odovzdávacom mieste neprekročit' Ttaximálnu rezervovanú kapacitu v Odovzdávacom mieste uvedenú v tejto Zmluve. Za prekročenie maximálnej
rezervovanej kapacity v Odovzdávacom mieste je Výrobca povinný zaplatit' Prevádzkovatelovi platbu vo výške stanovenej cenovým rozhodnutím ÚRSO.
Výrobca je povinný udržiavat'Zariade`tie na výrobu elektriny v stave, ktorý zodpovedá príslušným platným právnym predpisom a technickým normám
tak, aby negatívne neovplyvriovalo kvalitu elektriny v Distribučnej sústave

Číslo zmluvy: 25001431 l
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Z IV.

zÁPADosgovENsKÁ
DlsTnlBllt:NA

ZMLUVNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
aj Speciflkácia Zariadenia na výrobu elektriny: FTVE -,Fotovoltaická elektráreň;
b) Adresa Odovzdávacieho miesta; LlPOVE 59, LIPOVÉ;
c) ElC kód Odovzdávacieho miesta: 24ZZSVYR0008572N;
d) Zmluva o pripojení Zariadenia ,~

na výroba elektriny: 22/l 8500/428-ZOPZ;
e) Maximálna rezervovaná kapacita: 2,6600 kW;
l) Meranie vyrobenej elektriny dodanej

do Oistribučnej sústavy; Priame;
g) Pripojenie Zariadenia na výrobu elektriny

do Distribučnej sústavy na napät'ovej úrovni: NN.

(ENA ZA PRÍSTUP D0 SÚSTAW j
Prevádzkovatel' účtuje Výrobcovi cenu za Prístup do sústavy v súlade s platnými právnymi predpismi a cenovými rozhodnutiami URSO.
Cenové rozhodnutia URSO sú uverejnené na webovom sídle Prevádzkovatela. Í
Ak dojde kzmene ceny za Prístup do sústavy na základe zmeny platných právnych predpisov alebo cenového rozhodnutia URSO počas zmluvného
obdobia, je Prevádzkovateľoprávnený účtovat'Výrobcovi cenu za Prístup do sústavy, v súlade s podmienkami príslušného nového platného právneho
predpisu a cenového rozhodnutia URSO. Í
Ceny uvedené v cenových rozhodnutiach URSO neobsahujú DPH. K cenám sa pri fakturácii pripočítava DPH v súlade s platnými právnymi predpismi.

PLATOBNÉ PODMIENKY CENY ZA PRÍSTUP D0 SÚSTAW
Prevádzkovatel`vystaví faktúru za Prístup do sústavy vždy do T5 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.
Spatnost' faktúry za Prístup do sústavyje T4 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia. Ak však Výrobca preukáže Prevádzkovatelbvi, že Prevádzkovateľ
doručil Výrobcovi príslušnú faktúru za Prístup do sústavy menej ako T0 kalendá'nych dní pred jej splatnost'ou, je splatnost' takejto faktúry T0
ka endárnych dn' odo dňa jej doručenia Výrobcovi. Ak pripadne deň splatnosti faktúry za Prístup do sústavy na deň pracovného volna, dňom splatnosti je
najbližší nasledujúci pracovný deň. Uhradoa faktúry za Prístup do sústavy sa rozumie pripísanie fakturovanej sumy na účet Prevádzkovatela s uvedením
správneho variabilného symbolu uvedenéto na faktúre za Prístup do sústavy. Ak Výrobca poukáže úhradu s nesprávnym variabilným symbolom, alebo ju
poukáže na nesp"ávny bankový účet Prevádzkovatel'a akoje uvedené na faktúre za Prístup do sústavy, je Prevádzkovatel' oprávnený vrátit' mu úhradu ako
nelhradenú a účťovat' mu úrok z omeškana.
Ak faktúra za Prístup do sústavy nebude obsahovat' číslo účtu Prevádzkovatel'a, Výrobca sa zaväzuje uhradit' faktúru na účet Prevádzkovatela uvedený
v záhlaví tejto Zmluvy.
Ak Výrobca neuhradí faktúru za Prístup do sústavy v lehote splatnosti, je Prevádzkovatel'oprávnený zaslat' Výrobcovi písomnú uplomienku (výzvu
na úhradu) na náklady Výrobcu podl'a platného cenníka služieb distribúcie Prevádzkovatela, ktorý je zverejnený na vvebovom sídle Pfevádzkovatelä www
zsdis.sk (ďalej len ,,Cenník služieb distribúcie").
Ak Výrobca neuhradí faktúru za Prístup do sústavy ani v lehote uvedenej v písomnej upomienke (výzve na úhradu), považuje sa to za podstatné
porušenie tejto Zmluvy a Prevádzkovatel'je oprávnený odstúpitod tejto Zmluvy.
Ak je Výrobca v omeškaní s úhradou faktúry za Prístup do sústavy, je Prevadzkovatel' oprávnený účtovat'Výrobcovi úrok z omeškania vo výške 0,035 %
z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania od dátumu splatnosti faktúry až dojej úhrady.

MERANIE ELEKTRINY A ODPOČTY
Dodávka elektriny vyrobenej v Zariadení na výrobu elektriny dodanej do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste je meraná určeným meradlom
dmožňujúcim meranie typu A.
Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí Prevádzkovatel' po splnení technických podmienok merania elektriny uvedených
v `echnických podmienkach. Druh, počet, velkost'a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadeni určuje Prevadzkovatel' Upravy na umiestnenie
.irčeného meradla zabezpečuje Výrobca na vlastné náklady.3, _ .iaI,, . ., ,,

ru

l odavka elektriny vyrobenej v Zar :lenl na \lyrobu elektriny do Dlstrlbucnej sustavy sa meria urcenym meradlom v zmysle platnych pravnych predpisov.
Prevádzkovateľ poskytuje Výrobcov namerané udaje na Odovzdávacom mieste prostredníctvorr webovej služby www.diportal.sk.
Meranie elektriny a odpočty určeného meradla vratane vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov meania a ostatných informácií vykonáva
Prevádzkovateľ. Odpočet určeného Treradla sa vykonáva v súlades Prevádzkovým poriadkom, pričom Výrobca je povinný poskytnút' Prevádzkovatelbvi
kvykonaniu odpočtu všetku nevyh tnú súčinnost'. V prípade poruchy určeného meradla, v dôs edku ktorej určené meradlo nezažnamenáva alebo
nesprávne zaznamenáva množstvo elektriny vyrobenej v Zariadení na výrobu elektriny dodanej do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste,
Prevádzkovatel' stanoví množstvo e ektriny vyrobenej v Zariadení na výrobu elektriny dodanej do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste súlade
s Prevádzkovým poriadkom. "
Výrobca je povinný starat' sa o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. Všetky poruchy
na určenom meradle, vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré Výrobca zistí, je povinný bezodkladne Ohlásit'
Prevádzkovatelovi.

2/5 Číslo zmluvy: 2500143 l l
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6.7

6.8

6.9

zÁPADosLovENsKÁ
DISTRIBUĎNA

Ak má Výrobca pochybnosti o správnosti n" ania údajov určeným meradlom alebo zistí na ulčenom meradle chybu môže Výrobca písomne požiadat'
Prevádzkovatel'a o zabezpečenie jeho preskišania. Prevádzkovatel' je povinný do 30 kalendárnych dní od doručenia písomnej žiadosti Výrobcu zabezpečiť
preskúšanie určenéto meradla. Ak na určerom merad e nebudú zistené chyby, ktoré presahujú chyby povolené podla osobitného predpisu, uhradí
Výrobca náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou podľa platného Cenníka sl užieb distribúcie. Podanie žiadosti O preskúšanie určeného meradla
nezbavuje Výrobcu povinnosti uhradit' platby podl'a tejto Zm uvy v lehote ich splatnosti.
Výrobca je povinný Lrnožnit' Prevádzkovate 'ovi alebo ním pc›verenej osobe montáž určeného meradla, montáž zariadenia na prenos informácií
o nannerarých údajoch, prísťup k Odovzdávaciemu mestu Zariadeniu na výrobu elektriny, zariadeniu na prenos informácií O nameraných údajoch
a k i.rčené`nu merad u na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia dodaného množstva elektriny.
Dôvody výmeny určeného rneradla sú najmä:
a) výrrena určerého rreradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia určeného meradla;
b) výr`"ena určeného rreradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla;

výr"ena určeného rreradla z dôvodu poruchy na určenom meradle;
výmena určerého n`eradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.
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Vll. PLATNOSŤ ZMLUVY
7.l
7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.l0

7.ll

7.l2

7.l3

3/5

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Podmienkou platnosti tejto Zmluvy je platnost'zmlu\/y o pripojení Zariadenia na výrobu elektriny uvedenej v tejto Zmluve.
Platnost' tejto Zmluvy zaniká:
a) zánikom platnosti zmluvy o pripojení Zariadenia na výrobu elektriny uvedenej v tejto Zmluve; to neplatí, ak k zániku platnosti zmluvy O pripojení

Zariadenia na výrobu elektriny uvedenej v tejto Zmluve dôjde výlučne z dôvodu uzavretia novej zmluvy o pripojení Zariadenia na výrobu elektriny
v Odovzdávacom mieste rredzi Prevádzkovateľom a Výrobcom;

b) písomnou dohodou zmluvných strán; 2
cl písomným odstúpenim od Zmluvy;
dj písomnou výpoved'ou Zmluvy.
Pevádzkovatel' je oprávnený odstúpit'od tejto Zmluvy ak:
aj Výrobca poruší ktorúkolvek povinnost' uvedenú v tejto Zmluve, Prevádzkovom poriadku, Technických podmienkach a platných právnych predpisoch

a k náprave nedôjde napriek písomnej výzve Prevádzkovatela,
bj Výrobca dodáva elektrinu vyrobenú v Zariadení na výrobu elektriny do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste bez za tým účelom

uzatvorenej zmluvy s príslušným účastníkom trhu s elektrinoi., as
cl Výrobca nemá pre Odovzdávacie miesto zabezpečený režim v astnej alebo prenesenej zodpovednosti za odchýlku.
Výrobca je oprávnený odstúpit' od tejto Zmluvy, ak Prevádzkovatel'poruší ktorúkolvek povinnost' uvedenú v tejto Zmluve a k ná prave nedôjde napriek
pfsomnej výzve Výrobcu, v lehote uvedenej v takejto výzve, ktorá nesmie byt' kratšia ako l5 pracovných dní.
Kforákolvek zmluvná strana je oprávnená odstúpit'od tejto Zmluvy, ak;
aj bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku alebo
b) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
Ktorákolvek zmluvná strana je oprávnená túto Zmluvu vypovedat' bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je l mesiac. Výpovedná lehota začína plynút'
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoved'zmluvnej strany, ktorá túto Zmluvu vypovedá,
doručená druhej zmluvnej strane.
V prípacle zániku Zmluvy odstúpenim Zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle odstupujúcej zmluvnej strany odstúpit' od Zmluvy druhej
zmluvr ej strane. V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán Zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode zmluvných strán.
V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú
povinné vyrovnat'všetky pohl'adávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
Odsťúpenie od Zm uvy alebojej ukončenie iným spôsobom sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia Zmluvy vrátane
oprávnenia na náhradu škody, zmluvných ustanovení týkajúcich sa volby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré
pod 'a Zmluvy alebo vzhladom na svoju povahu majú trvat' aj po ukorčení Zmluvy.
Zánĺkom tejto Zml -vy zanikne právo Výrobcu využívat' Distribučnú sllstavu v Odovzdávacom mieste, t.j. zanikne právo Výrobcu dodávat'elektrinu
vyrobenú v Zariadení na výrobu elektriny do Distribučnej sústavy v Odovzdávacom mieste.
Po zániku tejto Zmlŕ-vy ukorčí Prevadzkovatel' meranie elektriny vyrobenej v Zariadení na výrobu elektriny dodanej do Distribučnej sústavy
v Odovzdávacom rrieste a poskytovanie rameraných údajov o elektrfne vyrobene' v Zariadení na výrobu elektriny dodanej do Distribučnej sústavy
v Odovzdávacom mieste príslušným účasťníkom trhu selektrinou a pristúpi kodpojeniu Zariaderia na výrobu elektriny od Dísfribtčrej sústavy.
V prípade ukončenia Zmluvy je Výrobca povinný urrzožnit' Prevádzkovatel'ovi vykonat'všetky úkory súvisiaces ukončením Prisťupl. do sústavy
a odplojením Zariadenia na výrobu elektriny od Distrbučnej sústavy, vrátane odobratia určeného meradla a zariadenia ra prenos informácií
o narreraných údajoch. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Výrobca povnný zaplatit'Prevádzkovatelbvi zml .ivnú pokutu vo
výške 2000 eur za každé porušenie povinnosti Výrobcu uvedenej v tomto odseku. Výrobca je povnný zaplatiťzmluvnú pokutu podľa tohto odseku
na základe faktúry vystavenej Prevádzkovatel'om. Lehota splatnosti faktúry je T5 kalendárnych drí odo dňa jej vystavenia. Zap atením zmluvnej pokuty
pädlĺ tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovatel'a na náhradu škody, ktorá Prevádzkovatel'ovi vznikne porušením povinnosti Výrobcu podla tohto
o se u.

Číslo zmluvy: 2500143 ll
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Vlll. ZAVEREČNE USTANOVENIA 2
8.1 Túto Zm' .lvu možno zrušit' iba písomne; tým nie sú dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy, podla ktorých táto Zmluva zaniká na základe dohodnutých

právnyc“ skutočnosti. Zmluvu možno menit'alebo doplňaťlen písomnými vzostupne číslovanýmí dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami
oboch ľnluvných strán.

8.2 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán, ako aj čísla účtu, zmena útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie Zmluvy, zmena doručovacej
adresy alebo zmena kontaktnej emai ovej adresy zmluvnej strany vo veciach tejto Zmluvy, sa nebudú považovat' za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku
k tejto Zmluve. Zmluvná strana dotkr utá takouto zmenou je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámit' druhej zmluvnej strane bez zbytočného
odk adu, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od zmeny príslušných údajov. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je na t'archu povinnej zmluvnej
strany. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovat' si včas všetky informácie, ktoré by mohli mat' vplyv na plnenie podla Zmluvy. S

8.3 Zmluvné strany sú povinné navzájorr sa informovat'o všetkých skutočnostiach, ktorých sú si vedomé, a ktoré by mohli viest'ku škodám a sú povinné
usilovat' sa odv"átit' hroziace škody.

8.4 Výrobca je povnný informovat' Prevádzkovatela o akýchkolvek zmenách, ktoré majú vplyv na riadne plnenie tejto Zmluvy, najmä o zmenách Zariadenia
na výrobu elekťriny, a to najneskôr do 5 kalerdárnych dní odo dňa vykonar.ia zmeny. "

8.5 Prevádzkovaže'spracúva osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy vrátane predzmluvných vzt'ahov, na splnenie povinností
vyplývajúcich rnu z právnych predpisov, na účely oprávnených záujmov alebo na základe platného súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Ochrana
a spracúvanie osobných údajov sa týka len informácií o fyzických osobách. Prevádzkovatel'zodpovedá za ochranu a spracúvanie osobných údajov.
Výrobca je povinný poskytnút' Prevádzkovate 'ovi údaje potrebné na uzatvorenie tejto Zmluvy, inak má Prevadzkovatel' právo túto Zmluvu sVýrobcom
neuzatvoritĺ ĺa šie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov vrátane práv Výrobcu ako dotknutej osoby a možnosti ich uplatnenia sú
uvedené v informáciách o ochrane osobných údajov priložených k tejto Zmluve a dostupných v aktuálnom znení tiež na stránke www.zsdis.sk/gdpr
(d'alej len „Informácie O ochrane údajov”).

8.6 Výrobca svojím podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje:
a) správnost'a pravdivosťlłdajov uvedených v tejto Zmluve, ktoré sa ho týkajú,
b) že mu boli poskytnuté informácie o ochrane údajov, A
c) že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov iné osoby, ktorých

osobné údaje poskytol Prevádzkovatel'ovi v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy (napr. kontaktné osoby). -
8.7 Pre doručovanie písomností Výrobcovi sa použije adresa Výrobcu, ktorá je uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.
8.8 Pre doručovanie písomností Prevádzkovatel'c›vi sa použije nasledovná adresa;

Západoslovenská distribučná, a.s. '
P. 0. Box 292
810 00 Bratislava 1 '

8.9 Všetky podania zmluvných strán, ktoré sa majú podl'a Zmluvy urobit' písomne, sa budú považovat' za riadne podané, ak budú doručené druhej zmluvnej
strane osobne alebo poštou na adresu zmluvnej strany uvedenú v Zmluve alebo písomne oznámenú druhej zmluvnej strane; tým nie sú dotknuté
ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa cloručovania faktúr. Písomné podania zmluvných strán sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane dňom
prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj ked' sa druhá zmluvná strana o uložení zásielky nedozvedela, alebo dňom odmietnutia prevzatia
zásielky.  

8.10 Výrobca nie je oprávnený postúpiťalebo previest' svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy ako celok alebo ich čast' bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Prevádzklovatela.

8.11 Všetky práva a povinrosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
8.12 Ustanovenia tejto Zm uvy sú oddelitelhé. Ak sa počas trvania zrrluvného vzt'ahu stane akékolllek ustanovenie tejto Zmluvy (alebo jeho čast) neplatné

alebo nevynútitelné rajmä, a e nie len v dôsledku zmeny platných právnych predpisov, nebude tým dotknutá platnost' ani vynútitel'nost'ostatných
ustanovení tejto Zmluvy a zrrluvné strany sa zaväzujú rokovat's cielom úpravy zmluvného vztahu v zmysle novej právnej úpravy a nahradit'dotknuté
ustanovenia novým, určenými právnou úpravou, resp. zmenou tak, aby bol zachovaný účel tejto Zmluvy a zámery zmluvných strán obsiahnuté
v pôvodných ustaroveniach.

8.13 Prípadné spory zlrluvných strán budú predrostne riešené dohodou zmluvných strán, v prípade riešenia sporov súdnou cestou budú tieto riešené
príslušným súdorr Slovenskej republiky pod 'a platných právnych predpisov. Výrobca má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone č. 250/2012
Z. z. o regulácii v sz'et'ových odvetviach v znení neskorších predpisov právo požiadať' URSO O riešenie sporu medzi Prevádzkovateľom a Výrobcom. Výrobca,
ktorý je spotrebitebm, má v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alfernatívnom riešení spotrebitelských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov možnost'obrátit' sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov.

8.14 Výrobca je oprávnený reklamovat'plnenie Prevádzkovatela podla tejto Zm uvy v mieste, spôsobom a v lehotách uvedených v Prevádzkovom poriadku.
8.15 Prevadzkovatel' je povinný dodržiavat' štandardy kvality, sledovať, evidovat'a vyhodnocovat' štandardy kvality a uverejňovat'a archivovat' údaje

O štar dardoch kvality, a to v sú acle s vyhláškou Úradu pre reguláciu siet'ových odvetv' č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujúštandardy kvality
prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (d'alej len ,,Vyh|áška"). Ak Prevádzkovatel' nedodrží štandardy kvality a toto nedoclržaníe
preukázatel'ne nastalo, je povinný uhradit'Výrobcovi kompenzačnú platbu podla §7 v spojeni s § 9 Vyhlášky. Vyhodnocovanie štandardov kvality
Prevádzkovatel'zverejňuje na svojom webovom sídle.
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8.16 Právne vzt'ahy medzi Prevádzkovateľom a Výrobcorn, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými .lstanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými podmienkami Prevádzkovatel'a
(v tejto Zmluve len „Technické podmíenky") a preváclzkovým poriadkom Prevádzkovatel'a (v tejto Z mluve ler „Prevádzkový poriadok”). Technické
podmienky a Prevádzkový poriadok sú uverejnené ra webovom sídle Preváclzkovatela vvvvw.zsdis.sk. Výrobca podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že
sa s Techrickými podmienkami a Prevádzkovým ponadkom riadne oboznámil. Technické podmienky a Prevádzkový poriadok sú pre zmluvné strany
záväzné. Technické podmienky a Prevádzkový poriadokje P"evádzkovatel' oprávnený menit'v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom každá
zmena icl` znenia je pre Výrobcu záväzná odo dňa jej účinnosti.

8.17 Zmluvné strany sa zaväz.jú dodržiavat' svoje povinnosti a pravidlá uvedené v tejto Zmluve, platných právnych predpisoch, Technických podmienkach
a Prevádzkovom poriadk-.

8.18 Táto Zmluva je vyhotoverá v 2 vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jej podpise oboma zmluvnými
stranami po jednom vyhotovení.

8.19 Zmluvné strany vyflasujú, že sa s textom tejto Zmluvy riadne oboznámilí, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani
za nápadne nevýhodnýcln podmienok, na dôkaz čoho ju oprávnené osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Za Prevádzkovatela:
Bratislava, 12.02.2023

z  _

Miesto, dňa
Patrik Varga, vedúci úseku obchodu DS

"' §4. 7"- 'Meno, priezvisko a funkcia Podpis 7 T ‹

Daniela Žilová, vedúci riadenia obchodných vzťahov DS
Meno, priezvisko a funkcia Podpis 2 7

Lipová, 14.02.2023
Za Výrobcu: Miesto, dňa 2
Dáša Kovácsová *
Meno,priezviskoafunkcia SR Podpig '''' 7 7
Obeclipovéobecnýúrad H 2
Meno,priezviskoafunkcia 7 SR Pudpig SR 7 7
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