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El( kód Odbeĺného mĺesta ČĹslo zmlur'y Člsloobchodného partnera

ZmIuva o pripojení odberného elektrického zaľiadenia Žiadatel'a
do distribučnej sústavy
(uzatvorená v sÚlade s 5 31 ods. 2 pĹsm. h) zákona č' 251D}DZ. z o eneľgetike a o Zmene a doplnenínĺektorých zákonov, d'alej len ,,Zmluva,,)

Zmluvné

l. Pľedmeta účelZmluvy
].] Predmetom Zmlurĺy je:

i) záväzok Pĺevádzkovatel'a na základe Žiadostl Žĺadatel'a o pĺipo1enie do distribučnej sústar,y Prevádzkovatel'a (d'alej len ,,D5") zo dňa 
'l0. 

11 .2u0
zabezpečĺťmaximálnu rezeĺvovanÚ kapacitu vo rniške uvedenejv tejto Zmluve a umoŽniťpripojenie Žiadate|'a oo bs po splnenípovinnostĹŽiadatel'a
uvedených v 0bchodných podmĺenkach prĺpojenia (vid'odsek 3.3 tejto Zmlur.y), v Technických podmienkach prevádzkovatel'a distribUčnej 5ústaVy
a v Technických podmĺenkach pĺipo1enia (Prŕloha č. 1 te1to Zmluvy),

iĺ) záväzok Žiadatel'a uhradĺť Pĺevádzkovatelbvi cenu za prĺpojenĺe vo ýške a spÔsobom uvedeným V tejto ZmlUVe a 0bchodných podmienkach
prĺpojenia'

1 '2 Účelom tejto Zmluvy je:

i) vytvorenie mateĺiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribÚciu a dodávku elekĺiny do odberného miesta uvedeného
v článku ll' tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnenŕ 0bchodných podmienok pripojenia pripojené do D5 odberné elektrické zariadenie Žiadatel'a,

ĺi) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenĺa odberného elektrického zariadenia Žiadatel'a do DS.
]'J Predmetom tejto Zmluvy nĺe je ýzické pĺipojenie odberného elekľického zarĺadenia Žiadatel'a do DS. Na ýzické pripojenie je potrebné splnĺť

podmienky vyplývajÚce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmlur.ry o zdĺuŽenej dodávke elektriny alebo samostaine1 zmlurĺy o pĺrstupe d0 distĺibučnej
sÚÍavy a diíĺibúciielektriny a samostatnejZmlur'y o dodávke elektriny

Prevádzkovatel]

Západoslovenská distribučná, a.s'
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Zaplsaný v 0R 05 BA l, oddiel Sa, vložka čĹslo: 3B79lB
DrŽĺtel'povolenia na diĺĺibúciu elektriny vydaného ÚRSO

č. 2007E 025B.

Ďalej len,,PľevádzkoVatel"

lČ0: 36 361 518

DlČ: )n)1B904B

lČ lpĺ: sK2022lB904B

ZastÚpený osobami opĺávnenými konať a podpisovat' vo veciach lrnluvy:

lnq' RobeĺtVida

vedÚci ĺprárĺy eneĺgetických zaĺiadenĺ

Štefan Sádoďi

špecialista správy eneĺ.zariadenŕ

Bankové spojenie: Tatĺa banka, a.s.

Čĺslo ĺnu/lĺd banky: 2ó2B178102/1 100

lBAlti: 5KB4 il00 0000 0026 )8118102
BIC (SW|FI): IATRSKBX

Žiadatel]

Mesto 5al'a

NAM SVÄIEJ IRo]lcE 7, 927 0l ŠAĽA

lČ0:

DlČ

lČ 0pľ:

00 306 185

)ľ2lU4049
sľau1024049

Zaplsaný v štatistickom registri SR - vloŽka čĺslo -

Ďale1 len,,Žiadatel"

ZaĺÚpený osobami oprávnenými konať a pocJpisovať

vo vecĺach Zmluvy:

Mgr. Jozef Belický

Bankové spojenie: UniCĺecit Bank tzech Republic and Slovakia, a s.

Črslo ĺnu/toĺ banky ŕlĺ,tĺg+g005/l l-] ]

IBAN: SK4B I j j j 0000 0066 2784 9005
BIC (SWIFT): UNTRSI(BX
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lll. Záveľečné ustanovenia
3'1 Zmluva nadobÚda platnosťdňom je] podpisu obidvomi zmluvnýmĺstranami.
3.2 Zmluva sa uzatyára na dobu neuĺčitú.
3'3 Zmluvnéstranysadohodli,žeprávaapovinnostimedzizmluvnýmistranamineupravenétoutoZmluvousariadiaobchodnýmipodmienkamipripojenia

do'diýĺibučnej sÚshvy, ktoré tvoria sÚčasťprevádzkového poriadku Prevádzkovatel'a (v tejto Zmluve len 
'obchodné 

podmiónkypripojenla,l. É,ĺunf
vzt'ahy zaloŽené touto Zmĺuvou sa spĺavujÚ pĺávnym poriadkom 5lovenskej republiky. 5Úáne spory zmluŕných strán z te1to Zmíuvy'má pĺávomoc riešit'
rĺylučneprlslušnýsúd5lovenske1ĺepubliky Žiadatelmávprĺpadesplneniapoómienátuvedených'zákonrt'lsoĺzallZ'z'oreguláciivsieľovýcň 

-

odvetviach právo požiadať Úĺad pre reguláciu sietbvých odvetví o riešenie sporu medzĺ Pĺevádzkovatelbm a Žiadatelbm. Žiaoatei ktorý je spotŕebĺtelbm,
mázapodmienokustanovenýchzákonom č.391l2015Z.z.oalternattvnomriešeníspotrebĺtelbkýchsporovprávoobrátiťsanaprlsĺuĺýsuu;ekt
alternatrvneho ĺiešenia sporov.

3'4 Osobné Údaje, ktoĺé sÚ sÚästbu te1to Zmluvy, sÚ spraĺÚvané v súlade s inÍoĺmáciami o ochrane osobných Údajov, ktoré sú pĺiložené k tejto Zmluve a dostupné
vždy v aktuálnom znenĹ na www'zsdis.sk/gdpr.

3.5 Adresa Prevádzkovatel'a na doručovanie písomností: Západoslovenská distribučná, a.s.

3'6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniacn 
' 
Ĺ'ľ;o"l-r''-'"il,i1ľĺ:ľl;x'ľľJ:Jzo zmluvnych strán dostane po jednom Vyhot.Vení'

3.7 UzatvoÍením tejto lmluvy stráca platnosťpredchádajÚca zmluva o pripojení s totoŽným identifikátorôm 0dberného mieĺá uvedeným v ods. 2.1 tejto
Zmluly.

3 B Neoddelĺtelhou sÚčastbu tejto Zmluvy je Prĺloha č. 1 _ Iechnické podmienky pĺipojenia.
3'9 LehohnaprĺjatieapodplsanienávrhutejtoZmlurlyŽiadatelbmje75kalendĺrnycňdnŕododňajehopodpraniaPrevádzkovatelbm.Návňtejto

Zmlur'ry podpísaný Žiadatelbm musí byťv uvedeneJ lehote doĺuŕený Prevádzkoíatelbvi. UplynutÍm te;to ler'oty nĺvrh ni uzatvorenie Zmluvy zaniká
a Prevádzkovatel'ním nieje viaaný. V prípade akýchkolVek zmien, pĺípadne doplnenínávĺňu tejto Zmluvy Žiadatelum sa takto upravený nívrh bude
povazovaťza nový návrh zmluvy, ktoým Prevádzkovatel'nebude viazaný

3.]0 Ziadatel'cestne vyhlasuje, zeje výlučným vlaĺníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnutelhostĺAtavby, v ktoĺe.jje/ bude odberné elekľické/
elektroenergetické zarĺadenie (d'alej len ,,zariadenie,,) zriadené resp. má sÚhlas výlučného vlaĺnĺka/váčšinor,ých spoĺuvlaĺnĺkov nehnutelhostiAtavby,
v ktoĺej jelbude zariadenie zriadené so zriadením/ pĺevádzkou/pripojenĺm zaĺiadenia do diĺĺibučnej sĺĺavy na tale1o nehnutelhoĺiAtavbe.

3.1 ] Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že sa.s textom tejto Zmlurĺy a jej Prĺlohy č.-1 riadne oboznámilĺ, s jej obsaňom uei rn7rlĺao iĺnlasia, Zmluva nebola uzatvorená
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné ĺrany potúrázujÚ svojimi poápismi'

Za Pľevádzkovatelb: Západosĺovenská distribučná, a.s

Bratrslava, )3 11.2U0

Miesto, dňa
n

lnq. Robeĺt Vida, vedÚci 5pľaVy zarĺadenĺ

l|. špecifikácĺa pľipojenia

).1 5pecifikácia odberného miesta

HLAVNÁ 2005 10,2005i1 0, -, Kamera, 927 0] ŠAĽA NN lf x 2 (A) 1I NIE
a) Adĺesa 0dberného miesta b) ltlapäť Úroveň c) Max. rez kapacĺia d)Typ merania e) Výroba na 0M)') Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dnfl

4,66 0,93 55q 1nc 7174
Bez DPH (EUR) DPH (EUR) Spolu k Úhrade (EUR) Variabilný symbol

).3 Čas nenta metu lml 30 dníod teĺmínu ta ZA a enia Techn mienok nia zo Ziadatel'a

Podpis

Štefan 5ád0ckĺ, špecialista správy eneĺ'zariadení

Miesto,

A6 ĺĺ'A0A0

R

Za Žiadatelh:

r. lozef

214 Číslo zmlurĺy: 12)037 17 4
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1. Zo ĺrany Prevádzkovatel'a:

ff:ľ|0u}--nických 

podmienok pripojenia je zĺiadenie nového nemeraného odberného miesta Žiadatel'a v zmysle bodu ll Špecĺfikácia pripojenĺa

Prevádzkovatel' za bezpečí:

1.'l pripojenĺe odberného miesta Žiadatel'a z exĺstujÚcej istiacejskrĺne č 450305'

Vybavuje:5tefan Sádocki, Západoslovenská distribučná, a.s., 5práva energetických zarĺadenĹ
Zákazníckalinka:0850 333 999, e-mail:odberatel@zsdis.sk, web:www.zsdis'sk.

2. Deliace miesto

vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrinĺ Čĺslo 450305.

3. Zo ĺrany Žiadatel'a:

Žĺadatel' pred realizáciou zabezpečí

3"l vypracovanie realĺzačnej projektovej dokumentácie (d'alej PD) na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach
oprávnenou osobou, konzultácĺu PD s Prevádzkovatelbm a predloženie PD na konečné odsÚhlasenie Pĺevádzkovatelbvĺ,

Žiadatel' d'a lej za bezpečí:

3'2 vybudovanie novej elektrickej prlpojky od deliaceho miesta p0 rozvádzač nemeraného odberu káblom podl'a odsÚhĺasenej projektovej
dokumentácĺe,

3'3 osadenie hlavného ističa s vypínacou charakteriýĺkou ''B", V Zmysle bodu ll' Špecifikácia pripojenia tejto Zmlurĺy, umiestnenom v rozvádzači
nemeraného odberu (odporÚčame plaÍové vyhotovenĺe) minĺmálne 60 rm nad upraveným terénom na verejne prístupnom mĺeste, s krytĺm ĺP
43t20,

3'4 vyhotovenie krytu svoriek hlavného istiČa a všetkých nemeraných častí tak, aby boli plombovatelhé,
3.5 trvalé označenie hlavného istiČa nápisom: NEMERANÝ 0DBER.

Žiadatel' po real izáciĺ doručí Prevádzkovatelbvi:

1 x spĺávu o odbornej prehliadke a odbornej skÚške (revĺznu správu) vybudovaného elektroenergetĺckého zariadenĺa od deliaceho miesta po rozuádzač
nemeraného odbeĺu vrátane,

1 x plán skutočného vyhotovenia elektroenergetického zariadenia podlä bodov 3.2 a 3'3, s vyznačením realĺzátora a dátumu realizácie, potvrdený
oprávneným zhotovitelbm s vyznačením všďkých zmien oproti projektovanému stavu na podklade odsúhlasenej PD.

KompletnÚ dokumentáciu potvrdzujúCU splnenĺe technických podmienok pripojenia (okĺem projektovej dokumentácie), nám zašlite:
v elektronickejforme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: www.zsdĺs.sk/dokumentacĺa alebo
v papierovejforme na doručovaciu adresu: Západoslovenská disľibučná, a.s., P. 0. BOx292,810 00 Bratislava 1'

Pľojektovú dokumentáciu pre vyjadrenie nám zašlite výlučne v papierovej íorme na doručovaciu adresu: Západoslovenská diĺribučná, a.s', P' 0. BOX
292,81000 Bratislava j
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Číslo zmluvy: 12203717 4


