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Zmluva o pripojení odbeľného elektrického zariadenia Žiadatelh
do distľi bučnej sústavy
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Západoslovenská distribučná, a.s.

lng. llobert Vida

Culenova 6,816 47 Bratislava
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Bankové spojenie ]atra banka, a.s.
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Zastúpený osobami opľávnenými konat a podpisovať

Mesto Šal'aMestský úrad

vo veciach

NAM SVATU TR0Jl(E 7,927 01 ŠAĽA

Mgr. Jozef Belický
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l. Predmet a účelZmluvy

l.l

Predmetom Zmluvy je:

i)

záväzok Prevádzkovatel'a na základe Žiadosti Žiadatel'a o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovatel'a (d'alej len ,,DS") zo dňa
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3. 10. 2020

zabezpeČiťmaximálnu ľezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umoŽniť pripojenie Žiadatel'a do DS po splnenÍ povinnostĺ Žiadatel'a
uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia (vid'odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Techniďých podmienkach prevádzkovatel'a distribučnej sústavy
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a v Technických podmienkach
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cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a 0bchodných podmienkach

pripojenia.

1.2 Účelom tejto Zmluvy

i)

je:

vytvoreniemateriálno{echnickýchpodmienokapredpokladovnabudúcudistribÚciuadodávkuelektrinydoodbernéhomiestauvedeného
v článku ll. tejto Zmluvy, v ktpľp1n"bgde po spIneníObchodných podmienok pľipojenia pripojené do D5 odbeĺnéelektrické zariadenie Žiadatel'a,
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pripojenia (Príloha č. 1 tejto lmluvy),

ii) záväzok Žiadatel'a uhradiť Prevádzkovatelbvi
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ii) špecifikácia pripojenia

].3

a stanorlenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia ŽiadateIa do D5.

Predmetom tejto Zmluvy nie je fyziďé pripojenie odberného elektriďého zariadenia Žiadatel'a do D5. Na fr7zické pripojenie je potrebné splniť
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podmienky vyplývajÚce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o zdruŽenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distĺibuČnej
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sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny
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2.1

kácia pripojenia
Specifikácia odberneho miesta

RĺMsKA 3,0221 ,0221,_,927 05 ŠAĽA

2.2

a) Aclresa 0dberného ĺniesta

(ena za pripojenie (splatnosť
14 kalendárnych dnĺ)
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b) Napätl úľoveň

c)Max. ľez. kapacita
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Zmlwa nadobÚda platnosťdňom jej podpisu obidvomizmluvnými
stranami.

3.2 Zmluva
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3'3

sa uzatvára na ĺĺobuneurČitÚ'

Zmluvné strany sa dohodli, Že práva a povinnosti
meda,zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou
sa ľiadia obchodnými podmienkami pripojenia
do diĺribučnejsústavy, ktoré tvoria súťast'prevádzkového
poriadku prevajztovit!la (u t,jto zmĹu. l,'
podmienky pripojenia"). Pľávne
vzt'ahy zaloŽené touto ZmIuvou sa spravujú právnym
"ôĺiňäoro
poriaäkom sloven'kq repuoiiky 5ĺdn, rpo,.y
zmluvných strán z tejto lmluvy má právomoc ľiešiť

výlučneprĺslušnýsúdSlovenskejľepubliký.Žiaoaúľmĺvprĺpadesplneni'pr_,ĺň'iluveoenycn'zilĺoÄräsďĺnlzz.z
odvetviach právo poŽiadaťÚrad pre ĺeguliciu sietbvých
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( 3g1l2ú5Z z o alternatívnoň
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riesenispotľebitelbkých

na doruČovanie p'lsomnostĺ:

Západoslovenská

Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2)vyhotoveniach
Uzatvorením tejto Zmluvystráca platnosťpredchádzajúca
zmluva o

Zmluvy

3'8

ĺlirri.

oreguláciivsietbvých

íujutrlo'. Žiuout.l]

i|o.';;;

obrátiťsa ,.,

Osobné údaje' ktoľésú súcastbu tejto lmluvy, sÚ spracÚvané
v súlade s informáciami o ochrane osobných
údajov, ktoré sÚ priloŽené
vŽdy v aktuálnom znenĺ na www.zsdis.sk/gdpr.

3.5 Adresa Prevádzkovatel'a

3'7

odvewĺ'

Neoddelitelhou

3.9 Lehota

ktoý je spotiebitelbm,

ŕĺ,i,í,íiíĺi.tt
k tejto

Zmluve a dostupné

dĺstribučná,a.s.
zmluvnycn ýrán dostane

po

jednom vyhotovení

prip;jilí;i;ioŽným identifikáto'ó' olĹóňĺ1', miesta

'l'ľ^uľffiiľ.ľfiä'ľi-l''äJzo
sÚČastbu tejto Zmluvy je Prĺloha č l - lechnické podmienkv pĺipoĺenia

uvedeným v ods. 2.1 tejto

na prijatie a podpísanie návrhuiejto Zmlwy Žiadatel''i,
zs u'ň'jĺi')i,"ŕo'1qgq ona jeho podpĺsania Prevádzkovatelbm.
Návrh tejto
Zmluvy podpísan1i Žiadatelbm musí byťúuvedene]
lehote doruŕený prevĺdir<óíaierovi Uplynutĺm
tejto lehoý návľh na uzatvorenie lmluvy zaniká
a Prevádzkovatel'ním nie je viazaný V prípade
ak1iihkolVek zmi.n,i'ĺpuon. lopinenĺ nĺvrňu teito
zmluvf iiJouĹlo' ,u takto upravený návrh bude
nový návrh zmluvy, ktoým Prevádzkovatel'nenuoe
uiazán/.
.
ľ:u:ŽoYlť'a
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Ziadatel'čestne vyhlasuje, ŽeJe výluťným vlastníkom/väčšinovým
spoluílastnĺkom nehnutel'nosti/stavby, v ktorejjď
bude odberné elektrické/
elektroenergetické zariadenie (d'alej len
,,zaľiadenĺe")zriaoeÁe ĺeip
iJnli' u/utného vlastníka/vĺŕsinov)ĺihspotuvlastníkov nehnutelhosti/stavby,
v ktorej jelbude zariadenjezriadené so zriadenĺm/ prevádzkou/pripd;enĺm
ariiáeŕ'ia do distribučnej sústavy na take,to nehnutelhosti/stavbe
3' ] j Zmluvné stľany vyhlasujú, Že sa, s textom,
tejto lmluvy a jej Prílohy č.'1 riadne oboznĺmili, jej
s
obsahom bez výhrad súhlasia, lmluva nebola uzatvorená
v tiesni aniza nápadne nevýhodných podmienok,
nu'ooLui tono
oĺezmiuv;;;i;;'y
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Za Pľevádzkovatelb: Zápacloslovenská distľibuČná,
a.s
Bľatislava,14
ĺ]obeľtVirla' vedÚci

]0

2020
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Podpis

Stefan 5ád
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Podyis

L1 /0,2020

Jozef Bel

)13

Čĺslozml uvy:

1

2202587 3

/''-^l

Príloha č. 1
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pľipojenia
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Zo strany Prevádzkovatelä

Táto Zmluva sa uzatvára výlučne
z dÔvodu zmeny odberatelh elektrĺny
na odbernom mĺeste bez zmeny
technických parametrov existujÚceho
odberného elektrického zariadenĺa'
Techniďé podmĺenky pripojenia zostávajÚ
zachované a zo strany

Prevádzkovatelh nieje potrebné
splnĺťžiadne

podmienky prevádzkovatelä
distrĺbučnejsústavy,
[lä'ľ:ľji:ľ:ľ:ľJ''lľJ:ľllllT:,ľll,ľľ'o;ĺĺzrĺovateliíoĺĺiavaťtechnickĺ

2. Delĺace mĺesto

Poistkové spodky v prlpojkovejskrĺnĺ
NN v PR|S

3. Zo

3
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01 a317 0102.

ĺrany Žiadatelä:

Táto Zmluva sa uzatvára výlučne
z dÔvodu zmeny odberatelä elektriny
na odbernom mieste bez zmeny
technických parametrov existujÚceho
odberného

elektrického zarĺadenia. Iechniďé podmienky
prĺpojenia zostávajú zachované
a zo ĺrany Žĺadatel,a nie je potrebné
splniťžiadnedälšie
technické podmĺenky;tým nie je
dotknutá povinnosťŽiadatelä dodržiavaťtechniďé
podmienky prevádzkovatel,a
distribučnejsÚstavy, ktoré sú
záväzné pre všetkých Účastn íkov
trh u s el ektri
nou.

Telefónny kontakt Žiadate lb: 03177
05981
Emailový kontakt Žĺadatelä: szabova@saIa.sk

313
Čĺslozmluvy: 12202587 3

