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ElC kód 0dberného miesta Čhlo zmluvy Číslo obchodného partnera

Zmluva o pľipojení odberného elektľického zariadenia žiadatel'a
do distľibučnej sústavy
(uzatvorenávsúlades531ods.2pŕsm.h)zákonač.251l2012Z.z oenergetikeaoZmeneadoplneníniektorýchzákonov,d'alejlen,,Zmluva")

Zmluvné

!. Pľedmet a účelZmluvy

1 .1 Predmetom Zmluvy je:

i) záväzokPrevádzkovatel'anazákladežiadostiŽĺadateläopripojeniedodistĺibučnejsÚstavyPrevádzkovatel'a(d'alejlen,,DS")zodňa5.1]'2020

zabezpečĺť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto lmluve a umoŽniť pripojenie Žiadatel'a do D5 po splnení povinnostÍ Žiadatel'a

uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia (vid'odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovatel'a distribUčnej sÚstaVy

a v lechnĺckých podmienkach pripojenia (Prĺloha č. 1 tejto Zmluvy),

iĺ) záväzokŽĺadatel'auhradiťPrevádzkovatelbvĺcenuzapripojenievovýškeaspÔsobomuvedenýmvtejtoZmluvea0bchodnýchpodmienkach

pripojenia.

1 .2 Účelom tejto Zmluvy je:

i) vytvorenĺe mateĺiálno-technických podmĺenok a predpokladov na budúcu distĺibúciu a dodávku elektriny do odbeĺného miesta uvedeného

v článku ll. tejto Zmluvy, v ktoĺom bude po splnenĹ 0bchodných podmienok pripojenia pripojené do D5 odberné elektrické zaľiadenie Žĺadatelä,

ii) špecifĺkáciapripojenĺaastanovenietechnickýchpodmienokpripojenĺaodbernéhoelektrickéhoZariadeniaŽiadatel'adoD5.
'l.3 

Predmetom tejto lmluvy nĺe je lzické pripojenie odberného elektĺĺckého zariadenia Žiadatel'a do D5. Na ýické pripojenie je potrebné splniť

podmienky vyplývajúce z tejto ZmlUVy a UzatvoÍenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej

sÚíavy a distribÚcii elektĺiny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny'

Prevádzkovatel]

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bĺatislava

Zapísaný v 0R 0S BA l, oddiel 5a, vloŽka čhlo. 3B79lB

DrŽitel' povolenia na distíibútĺU elektĺĺny vydaného ÚR50

č. 2007E 0258.

Ďalej len,,Pľevádzkovatel"

lČ0: 363ó1 51B

DlČ. 20n1B904B

IČ op11: 5K2022189048

ZastÚpený osobami oprávnenými konat a podpisovaťvo veciach Zmluvy.

lng. Robert Vida

vedÚci spĺávy eneĺgetických zariadení

Stefan sád0rki

špecialista spľávy ener.zariadenĹ

Bankové spojenie. Tatra banka, a.s.

Čĺslo ĺau/lĺĺĺ banky: 2628178102/1'l00

IBAN: 5KB4 1 100 0000 0026 )817 810)

Bĺ( (SWlFl): TATRSKBX

Žiadatel:

Meĺo Šal'a Mestský Úrad

NAM SVÄTE] TRoJltE 7, 927 01 ŠAĽA

lČ0:

DlČ:

lČ DPH

00 106 1 85

)021n4049

Zapísaný v 0R,05 Šal'a vloŽka číslo -

Ďale; len ,,Žiadatel"

Zastúpený osobami opľávnenými konať a podpisovať

vo vecĺach lmluvy.

lt4qĺ. JozefBelický

Bankové spojenie: Slovenská sporitellia, a's

Čĺslo ĺau/lĺĺo banky 5124366)w0900
lBAlrl. 5K82090000000051 24t06282

Blt (SWIFT): GIBASKBX

113
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ll. Špecifikácia pľipojenia

2.1 Špecifikácia odberného mieýa

V' ŠR0BÁRA 11, OD7, n)7, -, 927 01 ŠALA NN
'lf 

x 20 (A) 1T NIE

a) Adresa 0dberného miesta

).) [ena za pripojenie (splatnosť14kalendárnych dní)

0,00 0,00

b) Napäť Úroveň c) i\4ax rez. kapacita d) Typ meľania e) Výroba na 0M

0,00 1)20ro)
Bez DPH (EUR) DPH (EUR) Spolu kÚhrade (EUR) Vaľĺabilnýsymbol

).3 Čas plnenia predmetu lmluvy 30 dnĺod teľmínu zaplatenia ceny za pripolenie a splnenia Technických podmienok pripojenia zo ĺrany ŽiadateI'a'

lll. Záverečné ustanovenĺa
3.l Zmluva nadobÚda platnosťdňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stĺanami.
j.2 Zmĺuva sa uzatváĺa na dobu neuĺčitÚ.

].3 Zmluvné stĺany v dohodli, Že práva a povinnosti medzizmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia

do distribučnej sÚstavy, ktoré tvoria sÚčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovatel'a (v tejto Zmluve len ,0bchodné podmienky pripojenia"). Právne

vzt'ahy zaloŽené touto Zmluvou sa spravujÚ právnym poriadkom 5lovenskej republiky. 5údne spoĺy zmluvných stĺán z tejto Zmluvy má právomoc riešit'

výlučnepríslušnýsúdSlovenskejrepubliky.Žiadatel'mávprípadesplnenĺapodmĺenokuvedenýchzákoneč)50l201)2 z oreguláciivsietbvých

odvetviach právo poŽiadať Úrad pre reguláciu sietbvých odvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovatelbm a Žiadatelbm. Žiadate|] ktorý je spotrebitelbm,

má za podmienok Ustanovených zákonom č.391l7015l.z. o alternatívnom rĺešeníspotrebitelškých sporov právo obrátiťsa na príslušnýsubjekt

alternatívneho riešenia sporov.

3.4 OsobnéÚdaje,ktorésÚsÚcaÍbutejtoZmluvy,sÚspĺacÚvanévsúladesinformáciamioochraneosobnýchÚdajov,ktoĺésÚpriloŽenékte1toZmluveadostupné

vŽdy v aktuálnom znenĺ na www.zsdis.sk/gdpr.

3.5 Adresa Prevádzkovatel'a na doručovanĺe pÍsomností. Západoslovenská distľibučná, a.s.

P.0. Box 292,810 00 Bľatislava 1
3.6 Zmluva sa vyhotovu1e vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pľičom kaŽdá zo zmluvných 5tÍán dostane po jednom vyhotovenÍ. '

3.7 UzatvorenímtejtoZmlUVystrá(aplatnosťpredchádzajÚcazmluvaopripojenístotožnýmidentifĺkátorom0dbernéhomiestauvedenýmvods 2'ltejto

Zmĺuvy.

3.8 Neoddelitelhou sÚčastbu tejto Zmluvy je Prĺoha č. 1 _ Technické podmienky pripojenia.

].9 Lehota na prijatĺe a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadatelbm je 75 kalendárnych dníodo dňa jeho podpísania Prevádzkovatelbm. Návrh tejto

Zmluvy podpísaný Žiadatelbm musí byťv uvedenej lehote doruČený Prevádzkovatelbvi. UplynutĹm tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká

a Prevádzkovatel'ním nie 1e viazaný. V prípade akýchkolVek zmien, prÍpadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadatelbm sa takto upravený návrh bude

považovat'za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovatel'nebude vĺazaný.

3.10 Žiadatel'čestne vyhlasuje, Žeje výlučným vlaĺníkom/väčšinovým spoluvlastnĹkom nehnutelhosti/stavby, v ktorej je/ bude odberné elektrické/

elektroenergetické zariadenle (d'alej len ,,zarĺadenie") zriadené resp. má sÚhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlaĺníkov nehnutelhoĺiAtavby,

v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zĺiadením/ prevádzkou/pripojenĹm zariadenia do diĺribučnej sÚstavy na takejto nehnutelhosti/stavbe'

].] 1 Zmluvné stĺany vyhlasujú, Že sa s textom tejto lmĺuvy a jej Pľílohy č. ] riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvoĺená

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dÔkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzu1Ú svojĺmi podpismi.

Za Prevádzkovatelä: Západoslovenská distribučná, a.s

Bratislava,5. 1 I 2020

lúiesto, dňa

lnq' Robert Vida' vedúcĺ spĺávy enerqetických zarĺadení

Pod pis

Štefan 5ádocki, špecialiĺa spĺávy ener.zariadenÍ

A

d

213

Mi dňa

lo:

Číslozmluvy: 1.220rŕ-22

Za Žiadatelä:

Mqr. .Jozef Belický

pr 5



Prĺloha č. 
'l _ Technické podmĺenky prĺpojenia
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1 ' lo strany Prevádzkovatel'a:

Táto Zmluva sa UZaNára výlučne z dôvodu zmeny odberatel'a elektrĺny na odbernom mĺeste bez zmeny technĺďých paľametľov existujÚceho
odberného elektrĺckého zariadenia' Technické podmĺenky pripojenia zostávajÚ zachované a Zo strany Prevádzkovatel'a nieje potrebné splnĺťŽiadne
d'alšie technĺcké podmĺenky; ým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa dodrŽĺavaťtechnkké podmienky prevádzkovatel'a distÍibUčnej sústavy,
ktoré sÚ záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.

2. Deliace miesto:

poistkové spodky v prípojkovej skrini nn.

3' Zo ĺrany Žiadatel'a:

Táto Zmluva 5a uzatvára výlučne z dÔvodu zmeny odberatel'a elektriny na odbernom mĺeste bez zmeny technických parametrov exĺstujÚceho
odberného elektrického zariadenia. Technické podmienky pľipojenia zostávajú zachované a zo strany Žiadateĺ'a nĺeje poľebné splnĺťŽiadne d,alšie
technicképodmienky;ýmniejedotknutápovĺnnosťŽiadatel'a dodržiavaťtechnicképodmIenkyprevádzkovatel'adiĺribučnejsÚstavy,ktorésú

záväzné pĺe všetkých Účastníkov trhu s elektrinou.

Telefónny kontakt Žiadatelä: 03177 05gB1

Emailový kontakt Žĺadatel'a: szabova@sa la'sk

313
Čĺslo zmluvy: 1220T62)


