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DODATOK KU ZMLUVE 0 PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY

D0 DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY,
(INŠTALÁCIA PODPORNÉHO ZDROJA ELEKTRINY NA 0DBERNOM MIESTE)

uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a  doplnenĺ niektorých
zákonov

(ďalej len „Dodatok")

Prevádzkovatel' distribučnej sústavy Užĺvate]' sústavy
Názov : Stredoslovenská distribučná, a.s. Názov spoločnosti : Materská škola
Sídlo   : Pri Rajčianke 2927/8 Adresa sĺdla firmy: Sokolská 494, 013 24 Strečno

010 47  Žilina
IČO:         3644 2151 IČO: 37813447
IČ DPH: SK2022187453 IČ DPH:
DIČ:               2022187453 DIČ:
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Odd.: Sa, vložka č.:  10514/L
Čĺslo účtu: 2143550551/0200 Číslo účtu:                                         Banka :
ďalej len  „SSD" ďalej len „Užĺvatel' sústavy" alebo „Odberateľ"
SSD a UŽívateľ sústavy spoločne označení tiež ako „Zmluvné strany".

Uvodné ustanovenia

Keďže:

- zmluvné strany spoločne prehlasujú, Že odbemé miesto špecifikované v čl. 1. tohto Dodatku v súčasnosti uŽ
fákticky existuje aje riadne pripojené  do  distribučnej  sústavy  SSD na základe platnej  zmluvy__9 pripojení
zariadenia užívateľa do  distribučnej  sústavy uzatvorenej  medzi  SSD a Užĺvateľom sústavy č.  4300081511,
EIC 24ZSS7224474000Z, (ďalej len „Zmluva o pripojení"),
-Užívatel' sústavy prehlasuje, že podpomý zdroj elektriny, ktorý má byť na základe tohto Dodatku pripojený
k nižšie  špecifikovanému odbemému miestu,  splňa podmienky na pripojenie  stanovené týmto  Dodatkom,
podmienky  stanovené  vo  vyjadrenĺ  SSD,  ktoré  sú  neoddeliteľnou  súčasťou  tohto  Dodatku,  je v súlade
s Obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy pre miestne distribučné sústavy a koncových
odberatel'ov elektriny,  ktoré  sú  súčasťou Prevádzkového poriadku  SSD  schváleného  ÚRSO, je v súlade  s
Technickými  podmienkami  SSD  a  s platnými  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi,  s ktorými  sa
Užĺvatel' sústavy pred uzatvorením Dodatku oboznámil a zaväzuj e sa ich dodržiavať,
- zmluvné strany prehlasujú, Že majú záujem uzatvoriť tento Dodatok, s tým, Že v prípade dodržania nižšie
uvedených podmienok bude Užĺvateľ sústavy oprávnený inštalovat' a prevádzkovať podpomý zdroj elektriny
a SSD mu túto inštaláciu a prevádzkovanie podpomého zdroja elektriny umožní,
- tento Dodatok sa viaže ako  samostatná zmluva ku Zmluve o pripojenĺ, pričom tento Dodatok a záväzky,
ktoré  z Dodatku  vyplývajú,   sú  závislé  od  Zmluvy  o pripojenĺ  a existencia  platnej   a  účinnej   Zmluvy
o pripojenĺ vzt'ahujúca sa k odbemému miestu, ktorého sa Dodatok týka, je podmienkou vzniku a existencie
zmluvného vzťahu podľa tohto Dodatku,
- Zmluva o pripojenĺ nie je závislá od zmluvného vzt'ahu, ktorý vznikol na základe tohto Dodatku, a  tvorí
samostatnú a od tohto Dodatku oddeliteľnú časť,

dohodli sa zmluvné strany na uzatvorenĺ tohto Dodatku v nasledujúcom znenĺ:



1. Specifikácia odberného miesta inšta]ovaným podporným zdrojom elektriny
Názov odbemého miesta:

V

MS Strečno, škol. jedáleň

Objekt: Školské organizácie
Čĺslo parcely

V

SNP / 494 / Strečno / 013 24Ulica/č. domu/obecmsc
Číslo odbemého miesta/EIC kód: 7224474 / 24ZSS7224474000Z
Spôsob prĺstupu k meraniu : Trvale prístupné z verejnej komunikácie

Napäťová hladina meracieho NN
miesta :
Maximálna rezervovaná kapacita 0kw
(MRK):
Maximálna rezervovaná kapacita 3xl 00 A (veľkosť hlavného ističa v ampéroch)
(MRK):
Výkon podpomého zdroj a: 3,71 kw

Dodatok sa týka: Inštalácia podpomého zdroja elektriny na odbernom mieste
Miesto pripoj enia a odovzdávacie NN - spĺn. a istiace prvky v istiace skrini
miesto (miesto odovzdania kvality) :
Napät'ová hladina odovzdávacieho NN
miesta :

11. Predmet Dodatku

2.1.        Predmetom   tohto   Dodatku  je   dohoda   Zmluvných   strán   o spôsobe   apodmienkach   inštalácie
anásledného    prevádzkovania   podpomého    zdroja    elektriny    na    odbemom    mieste    v súlade
s Technickými podmienkami SSD.

2.2.        SSD  sa  zaväzuje  zabezpečiť  a umožniť  Užívatel'ovi  sústavy  za podmienok  dohodnutých  v tomto
Dodatku inštaláciu a následné prevádzkovanie podpomého zdroja elektriny na odbemom mieste bez
zmeny   maximálnej    rezervovanej    kapacity   (ďalej    len   „MRK")   daného   odbemého   miesta
v Špecifikácii  odbemého  a odovzdávacieho  miesta.  Užívateľ  sústavy  sa  zaväzuje  dodržať  všetky
podmienky  prevádzkovania  podpomého  zdroja  elektriny  na  odbemom  mieste  v súlade  s týmto
Dodatkom a s Technickými podmienkami SSD.

111. Cena za pripojenie

3.1.        Vzhl'adom na skutočnosť, Že sa jedná o existujúce odbemé miesto, na ktorom v dôsledku inštalácie
a následného  prevádzkovania podpomého  zdroja elektriny  nedochádza ku zmene  MRK,  nevzniká
Užĺvateľovi sústavy povinnosť zaplatiť SSD cenu za pripojenie.

IV. Neoprávnený odber

4.1. Užĺvateľ  sústavy  berie  na  vedomie  skutočnost',  že  neoprávneným  odberom  elektriny je  odber
elektriny bez uzavretej  zmluvy o pripojení do distribučnej  sústavy SSD alebo v rozpore s takouto
zmluvou.  Pri  neoprávnenom  odbere  elektriny  je  ten,  kto  elektrinu  odoberal,  povinný  uhradiť
skutočne vzniknutú škodu. Ak nemožno vyčĺslit' skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych
a  spol'ahlivých podkladov,  použije  sa  spôsob  výpočtu  škody  spôsobenej  neoprávneným  odberom
elektriny ustanovený príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom.



V. Podmienlqr inštalácie podpomého zdroja elektriny

5.1.        Inštalácia podpomého zdroja elektriny na existujúcom odbemom mieste bude uskutočnená v súlade
s týmto Dodatkom,  podmienkami stanovenými vo vyjadrem' SSD, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
tohto Dodatku, v súlade s Obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej  sústavy pre miestne
distribučné sústavy a koncových odberateľov elektriny, ktoré sú súčast'ou Prevádzkového poriadku
SSD schváleného ÚRSO (ďalej len „Obchodné podmienky pripojenia"), Technickými podmienkami
SSD   (ďalej   len  „TP   SSD")   a v súlade   s platnými  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi,
s ktorými sa UŽívateľ pred uzatvorenĺm Dodatku oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať.  Obchodné
podmienky pripQjenia a TP SSD sú k dispozi'cii na kontaktných miestach SSD a na webovom sídle
SSD  www.ssd.sk.  Nainštalovanie  a prevádzkovanie podpomého  zdroja elektriny je  možné  len po
splnenĺ  všetkých  povinnostĺ  UŽívateľa  sústavy  uvedených  v Dodatku,  Obchodných  podmienkach
pripojenia,  TP  SSD  a  po  splnem'  pripojovacích  podmienok  stanovených  vo  vyjadrem'  SSD.  Na
preukázanie splnenia povinností Užĺvatel'a sústavy pre prevádzkovanie podpomého zdroj a elektriny
vyhotovia  SSD  a  UŽívateľ  sústavy  pĺsomný  Zápis  o  kontrole  splnenia  Technických  podmienok
podpomého  zdroja  (ďalej  len  „Zápis"),  ktorý je  zverejnený  na webovom  sídle  SSD  www.ssd.sk
Povinnosti  UŽívatel'a  sústavy  uvedené  v  TP  SSD  sa  považujú  za  splnené  až  vyhotovenĺm  a
obojstranným  podpísaním  Zápisu.  Prevádzkovať  podpomý  zdroj   elektriny  je  Užĺvatel'  sústavy
oprávnený od dátumu uvedeného v Zápise.

5.2.        V  pripade,  že  Odberateľ získa  povolenie  na prevádzkovanie  miestnej  distribučnej  sústavy,  ktorej
odbemé   miesto  je  totožné   s   odbemým  miestom  podl'a  Zmluvy  opripojení   ,  je  povinný  to
bezodkladne oznámit' SSD a uzatvoriť so SSD novú zmluvu o pripQjem'. V pripade, že SSD zistí, Že
Odberateľ  získal povolerie na prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy, ktorej odbemé miesto
je  totožné  s  odbemým  miestom  podľa  Zmluvy  o pripojení  a Odberateľ  bez  zbytočného  odkladu
neuzatvori s SSD novú zmluvu o pripQjem',  ani na základe výzvy SSD, považuje sa táto skutočnost'
za podstatné porušenie zmluvných povinnostĺ podľa tohto Dodatku, oprávňujúce  SSD od Dodatku
odstúpiť.

5.3.        V pripade, ák v dôsledku inštalácie podpomého zdroja elektriny  dôjde ku zmene MRK, je užĺvateľ
povinný na uvedenom odbemom mieste uzatvoriť novú Zmluvu o pripqjeri

5.4.        UŽívateľ  sústavy  je  osobitne  uzrozumený  stým,  Že  podpomý  zdroj   elektriny,   inštalovaný  na
odbemom  mieste  je  učený  výhradne  pre  napájanie  vlastnej  spotreby  Odberateľa  na  odbemom
mieste, tak áko je  defmovaný podľa  §  3  pĺsm.  b) bod  7  Zákona o energetike.  Užívateľ  sústavy je
povinný technickými  opatreniami  zabezpečiť,  aby v žiadnom pripade nedošlo  k dodávke elektriny
z podpomého zdroja elektriny, inštalovaného na odbemom mieste, do distribučnej sústavy SSD.

5.5.        V pripade, ak dôjde ku dodávke elektriny z podpomého zdroja elektriny, inštalovaného na odbemom
mieste  do  distribučnej sústavy SSD, má SSD právo:

a)   požiadať  Užĺvateľa  sústavy,  aby  v   lehote  stanovenej   SSD vykonal  technické  opatrenia  na
zamedzenie dodávky takejto elektriny do distribučnej sústavy SSD, a/alebo

b)   požadovať od Užĺvatel'a sústavy zaplaterie zmluvnej  pokuty vo výške vypočítanej  nasledovne:
1,5  násobok jednotkovej  ceny  za  výkup  elektriny  na  straty,  platnej  v období,  v ktorom  bola
dodávka elektriny zistená vynásobená množstvom elektriny dodanej do distribučnej sústavy SSD.
Vpripade   ák   dodané   množstvo   elektriny   do   distribučnej    sústavy   nie   je   možné   učiť
prostredníctvom učeného meradla, je SSD oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 500 EUR za každý aj  začatý kalendárny mesiac, v ktorom bola zistená dodávka elektriny
z podpomého  zdroja  elektriny  do  distribučnej   sústavy.   Zaplatenĺm  zmluvnej   pokuty  nie  je
dotknutý  nárok  SSD  na  náhradu  škody,  ktorá  mu  vznikla  dodávkou  elektriny  do  distribučnej
sústavy SSD. Zmluvnú pokutu je UŽívateľ sústavy povinný uhradiť na základe vystavenej fáktúry
so splatnosťou 7 dm' odo dňa jej doručenia Užívateľovi sústavy a/alebo,

c)   odstúpit' od tohto Dodatku, ak Užĺvateľ sústavy nevykoná v stanovenej lehote technické opatrenia
na zamedzerie  dodávky  elektriny  do  distribučnej  sústavy na základe  požiadavky  SSD,  pričom
odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia UŽívateľovi sústavy.

5.6.        Pokiaľ  v Dodatku  nie  je  uvedené   inak,   UŽívatel'   sústavy   sa  zaväzuje   dodržiavať  podmienky
prevádzkovania  podpomého  zdroja  elektriny  na  odbemom  mieste  ako  sú  uvedené  v platných
a účimých TP SSD.



VI. Platnost' Dodatku a ukončenie Dodatku

6.1.        Dodatok  bol  vypracovaný  na  základe  Žiadosti  Užívateľa  sústavy  ana  základe  nĺm  dodaných
podkladov potrebných pre vypracovanie tohto Dodatku k Zmluve o pripQjení a uzatvára sa na dobu
neučitú. Zmluvné strany   súhlasia s podmienkami uvedenými v Dodatku.

6.2.        Pokiaľ v platnom prevádzkovom poriadku ssD nie je uvedené inak, tento Dodatok možno ukončiť
nasledovne:

a)   pĺsomnou dohodou zmluvných strán,
b)   niektorým  zo   spôsobov  ukončenia  Zmluvy  o pripcúenĺ,   uvedených  v zmluve  o pripQjenĺ   alebo

v platnom Prevádzkovom poriadku, ,
c)   odstúpením  UŽívatel'a  sústavy  od  Zmluvy  o  pripojení  v pripade  podstatného  porušenia  Zmluvy

o pripojem' zo strany SSD,
d)   odstúpenĺm     SSD     od    Zmluvy     opripqjení,     zdôvodov    uvedených    vzmluve     opripojem',

v Prevádzkovom poriadku, v Obchodných podmienok pripoj enia,
e)   odstúpenĺm  SSD  od tohto  Dodatku,  v pripade podstatného  porušenia povinností  Odberateľa podl'a

tohto Dodatku,
f)   písomnou výpoveďou Dodatku zo  strany Užĺvatel'a sústavy,  s výpovednou lehotou 30 dnĺ odo dňa

doručenia výpovede SSD.
6.3.         Za podstatné  porušenie  povinností  užívateľa  sústavy podl'a tohto  dodatku,  ktoré  oprávňuje  ssD

odstúpiť od Dodatku, sa považuje najmä:
a)   porušerie   povinnosti   Užívateľa   sústavy   podľa   zákona   č.   251/2012   Z.   z.   (ďalej   len   „Zákon

o energetike"),
b)   porušenie platného Prevádzkového poriadku SSD,
c)   porušenie platných TP SSD,
d)   porušenie ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,
e)   porušenie povinností Užĺvatel'a sústavy uvedených v tomto Dodatku,
f)   prevádzkovanie  podpomého  zdroja  elektriny  bez  Zmluvnými  stranami  riadne  podpísaného  Zápisu

v zmysle bodu 5.1. tohto Dodatku, alebo pred temínom uvedeným v Zápise.
6.4.        Nakolko  tento  Dodatok  sa  viaže  ako  samostatná  zmlwa  ku  Zmluve  o pripQjeni',  pričom  tento

Dodatok a záväzky, ktoré z Dodatku vyplývajú, sú závislé od Zmluvy o pripojem' a existencia platnej
a  účinnej  Zmluvy  o pripojenĺ je  podmienkou vzniku  a existencie  zmluvného  vzťahu podl'a tohto
Dodatku,  platí  bez  ohľadu  na  iné  ustanovenia tohto  Dodatku,  Že  platnosť  tohto  Dodatku  zaniká
okamihom zániku platnosti Zmluvy o pripQjem' z akéhokoľvek dôvodu.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1.        Pri zmene požiadavky užĺvateľa sústavy, ktorá podstatne zmenĺ dohodnuté podmienky, sa uzatvára
nový Dodatok.

7.2.        Tento Dodatok je možné meriť či doplňovať len fomou ďalších pĺsomných a čĺslovaných dodatkov.
7.3.         SSD  ako  prevádzkovateľ  distribučnej  sústavy  v súlade  so  zákonom  č.122/2013  Z.  z.  o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zhromažďuje a spracúva osobné údaje
UŽívateľa   sústavy  vrozsahu   ako   sú   uvedené   vtomto   Dodatku.   SSD   spracúva  osobné   údaje
v informačných  systémoch  SSD  ako  prevádzkovatel'  distribučnej  sústavy v rozsahu potrebnom na
výkon podnikateľskej činnosti SSD a na účely uzavretia tohto Dodatku, jeho zmeny alebo ukončenia,
v súvislosti   s plnením   podľa   tohto   Dodatku,   fákturácie   pohľadávok   z tohto   Dodatku   alebo
vzniknutých z neoprávneného odberu elektriny. Práva UŽívatel'a sústavy v súvislosti so spracovaním
osobných údajov sú uvedené v § 28 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, odberateľ má právo najmä na likvidáciu osobných údajov, ktorých
účel  spracúvania  skončil,  právo  na  zoznam  osobných  údajov,  ktoré  sú  spracúvané  atď.  Práva
Užĺvateľa sústavy súvisiace so spracovaním osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle SSD
-.ssd.sk.

7.4.        Dodatok  je  platný  a  účinný  dňom  jeho  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami.  Ak  je  Dodatok
uzatváraný  so  subjektom,  ktorý  je  povinný  zverejňovať  zmluvy  v  súlade  s  §47a  Občianskeho
zákonni'ka, zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými
stranami avšak účinnosť nadobudne  dňom nasledujúcim po dni jeho  zverejnenia v  súlade  s  §  47a
Občianskeho  zákonnika;  UŽívateľ  sústavy  je  povinný informovať  SSD  o  dni  zverejnenia  tohto



7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Dodatku. Uzavretím Dodatku Užívatel' sústavy berie na vedomie vznik práv a povimostĺ pre SSD
a UŽívateľa sústavy, ktoré pre nich vyplývajú z tohto Dodatku, Obchodných podmienok pripojenia,
TP SSD ako aj pripojovacĺch podmienok stanovených vo vyjadrenĺ SSD.
UŽívatel' sústavy je v zmysle § 39 odsek 11 Zákona o energetike povimý umožnit' bezodplatne SSD
distribúciu  elektriny  cez  svoje  odbemé  elektrické  zariadenie,  ktoré je  pripojené  do  distribučnej
sústavy  SSD  zaslučkovaním. Porušenie tejto povimosti zo  strany UŽívateľa sústavy je podstatným
porušenĺm zmluvy o pripoj enĺ.
Užĺvateľ  sústavy vyhlasuje,  Že  údaje a podklady,  ktoré poskytol,  sú  správne  a technický a právny
stav  odbemého  miesta  umožňuje   SSD  pripojenie  UŽívatel'a  sústavy  do   distribučnej   sústavy.
V prĺpade, Že dôjde k zmene údajov týkajúcich sa Užívatel'a sústavy uvedených v tomto Dodatku, je
Užĺvatel' sústavy povimý bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od zmeny týchto údajov, oznámit'
SSD takúto zmenu. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany UŽívatel'a sústavy môže byť posúdené ako
neposkytnutie  súčinnosti  SSD  ako  regulovanému  subjektu,  nevyhnutnej  na  dodržanie  štandardov
kvality v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu
elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny v prípade, že údaje týkajúce sa Užívatel'a sústavy
uvedené v tomto Dodatku,  sú nevyhnutné na zabezpečenie dodržania štandardov kvality zo  strany
SSD.
UŽívateľ  sústavy  berie  na  vedomie,  že SSD  je  prevádzkovateľom  distribučnej  sústavy  v zmysle
zákona č. 251/2012 Z. z.  o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov   a   zároveňregulovamým   subjektom   vzmysle   zákona   č.   250/2012   Z.   z.   o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. UŽívatel' sústavy berie na vedomie, Že SSD je
povinný plniť povinnosti,  ktoré mu vyplývajú  z vyššie  uvedených  zákonov  ako  aj  z   vyhlášky  č.
275/2012  Z.  z.  v znení  neskoršĺch  predpisov. UŽívateľ  sústavy sa  zaväzuje SSD  nahradiť  škodu,
ktorá SSD vznikla, vrátane sankcií, ktoré boli SSD uložené z dôvodu,  Že Užĺvatel' sústavy nesplnil
riadne  a včas  povimosti  v zmysle  tohto  Dodatku,  ako  aj  tzv.  kompenzačnú platbu,  ktorú je SSD
povinný uhradiť v pn'pade porušenia štandardov kvality v zmysle vyhlášky č. 275/2012 Z. z. v znenĺ
neskoršĺch predpisov.  Škodu v zmysle tohto bodu uhradí UŽívateľ sústavy SSD do  14 dní odo dňa
p,redloženia fáktúry na úhradu škody, ktorej prílohou bude doklad potvrdzujúci jej vznik.
URSO  rozhodLúe  spory  medzi  SSD-~a užívatel'om  sústavy  podr'a  §  38  Zákona--č.  250/2012--Z.  z.
o regulácii  v sieťových  odvetviach  (ďalej  len  „Zákon  o regulácii"),  ak  SSD  a užívateľ  sústavy
nedosiahli  dohodu na riešení  sporu,  ak  s tým  obaja účastníci  sporového  konania  súhlasia a ak od
porušenia  povinnosti  účastníka  sporového  konania  neuplynul  viac  áko  jeden  rok,  inak  vo  veci
rozhoduj e súd.
Užívatel'  sústavy je  podľa  §  37  Zákona  o regulácii  oprávnený  predložiť  ÚRSO  na  mimosúdne
riešenie  spor so  SSD,  ák  sa ohl'adom predmetu sporu uskutočnilo  reklamačné konanie  a UŽívateľ
sústavy nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na
súd tým nie je dotknutá. Návrh na mimosúdne riešenie sporu je potrebné predložiť najneskôr do 45
dní od doručenia vybavenia reklamácie.

7.10.      Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po l vyhotovení.
7.11.      Zmluvné strany sa dohodli, Že právny vzťah založený týmto Dodatkom sa riadi a spravuje právnym

poriadkom Slovenskej  republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťáh sa riadi Zákonom
o energetike,    príslušnými    vyhláškami    Ministerstva    hospodárstva    SR,    vyhláškami,    výnosmi
a rozhodnutiami ÚRSO, Prevádzkovým poriadkom SSD, TP SSD a ostatnými všeobecne právnymi
predpismi.  Zmluvné  strany  prehlasujú,  Že  Dodatok  uzatvárajú  po  jeho  dôkladnom     prečítaní
slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, alebo za nápadne nevýhadrichnQdrinQL

Vžiline,dňa:          21  -09-2018

Za Stredoslovenskú distribučná, a.s. :

"aulLel
Divízia zákaznícke služby         ,             ~

Za Užĺvateľa sústavy:


