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El( kód Odberného miesta (íslo zmluvy Čĺslo obchodnéh0 partnera

Zmluva o pľipojení odberného elektrického zariadenia žiadatel'a
do distribučnej sústavy
(uzatvoĺenávsÚlades531ods.2písm.h)zákonaČ.251nu2Ĺz.oenergetikea0Zmeneadoplneníniektorýchzákonov,d'alejlen"Zmluva")

Zmluvné

l. Predmet a účel Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je:

i) záväzok Prevádzkovatel'a na základe Žiadosti Žiadatel'a o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovatel'a (d'alej len ,,D5") Z0 dňa 14. 4. 2021

zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umoŽniť pľipojenie Žiadatel'a do DS po splnení povinnostĺŽiadatel'a

uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia (vid'odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Techniďých podmienkach prevádzkovatel'a diĺribučnejsústavy

a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),

ii) záväzok Žiadatel'a uhradiť Prevádzkovatelbvi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a 0bchodných podmienkach

pľipojenia.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je.

i) vytvorenie materiálno_technických podmienok a predpokladov na budÚcu distľibÚciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného

v článku ll. tejto Zňluvy, v ktprom bude po splneníObchodných podmienok pripojenia pripojené do D5 odberné elektrické zariadenie Žiadatel'a,

ii) špecifikácia prifiieniääitanovenie technických podmienok pripojenia odbeľného elektrického zariadenia Žiadatel'a do DS.

'l.3 
Predmetom tejto Zmluvy nie je fyziďé pripojenie odberného elektrického zariadenia Žladatel'a do D5 Na ĺ7zické pripojenie je potrebné splniť

podmienky vyplývajúce z tejto lmluvy a uzaworenie zmluvy o zdruŽenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribuČnej

sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.
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Zastúpený osobami oprávnenými konaťa podpisovaťvo veciach lmluvy.

lng. Robert Vlda

vedúci správy energetických zariadení

Stefan 5ádocki

špecialista správy eneĺ'zariadení

Bankové spojenie. Tatra banka, a.s.

Čĺslo ĺitu/kod banky. 2628178102/1 100

IBAN: 5K84 I 100 0000 0026 281 7 8102

BIC (SWIFT) TATRSKBX

Prevádzkovatell

Západoslovenská distĺibučná, a.s.

Čulenova 6,816 47 Bratislava

Zapísaný v 0R 0S BA l, oddiel Sa, vloŽka čĺslo: 3B79/B

DrŽitel' povolenia na distribúciu elektĺiny vydanéno Úns0

č 200iE0258

Ďa lej l en,,Prevádzkovatel"

lČ0:

DlČ:

r( opH:

36 361 518

2022 1 89048

sK2022t 89048

Žiadatel:

MeýoŠal'a

NAM SVÄIU TR0J|(E 7, 927 0] ŠAĽA

lČ0:

DlČ:

IT DPH;

00 306 1 85

2021024049

5K2021 024049

Zapísaný v štatistickom registri SR - vloŽka čhlo -

Ďalej len,,Žĺadatel"

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať

vo veciach Zmluvy.

Mgr JozefBelický

Bankové spojenie. Uni(redit Bank Czech Republicand 5lovakia, a.s.

e'lslo úctu/kód banky 6627849005l1111

IBAN: 5K4B 1 1 1'l 0000 0066 21849005

Bl( (SW|FI): UN(RSKBX



I

/

ZÁPAD0sL0l,ENsKÁ
D IsTR lBucNÁ

ll. Špecifi kácia pĺipojenia

2.1 Specifikácia odberrleho rniesta

HLAVNÁ 97,07,07 ,-, 927 01 ŠAĽA NN 3fx 20 (A) 1T NIE

a) Adľesa 0clbernóho miesta

7'2 Cena za pripojenie (sp|atnosť14 kaIendáĺnych dnĺ)

0,00 0,00

b) Napätl úrtlveň c) Max. rez. kapacita d) Typ merania e)Výroba na 0M

0,00 122075341

Bez Dl"'H (EUl]) DPl-l (EUll) SpolLt k Úhrade (EUR) Variahilný syľnbol

7 3 Čas plnenia predmetu lmluvy 30 rJni oĺl teľrnĺnu laplatenia ce ny za pripojenie a splnenia l echniĺkých podmienok Dritloienia Z0 slÍanv Žiadatel'a

lll. Záverečné ustanovenia
].1 Zmluva nadobúda platnosťdňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

3.2 lmluva sa uzatvára na dobu neurčitÚ'

3'3 Zmluvné strany sa dohodli, Že pĺáva a povinnosti medzizmluvnými stranami neupĺavené touto Zmluvou sa riadla obchodnými podmienkami pĺipojenia

d0 distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku PrevádzkovateI'a (v tejto Zmluve len 
"0bchodné 

podmienky pripojenia'). Právne

vzt'ahy zaloŽené touto Zmluvou sa spravujÚ pľávnym poriadkom Slovenskej ĺepub|iky. Súdne spoľy zmluvných stĺán z tejto lmluvy má právomoc riešiť

výlučne prĺslušný súd Slovenskej republiky. Žiadatel'má v prĺpade spInenia podmienok uvedených zákone č. 250120122 z. o regulácii v sietbvých

odvetviachprávopoŽiadaťÚĺadprereguláciusietbvýchodvetvíoriešeniesporumedziPrevádzkovatelbmaŽiadatelbm ŽiadateI]ktoýjespotrebitelbm,

má za podmienok ustanovených zákonom č. 39]/20]5 Z. z' o alternatívnom ĺiešenĺ spotrebitel\kých sporov právo obrátiťsa na príslušný subjekt

alternatívneho riešenia sporov.

3.4 0sobnéúdaje,ktorésÚsúčasťoutejtolmluvy,sÚspracÚvanévsÚ|adesinfoĺmáciamioochraneosobnýchÚdajov,ktorésÚpĺiloženéktejtolmluveadostupné

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

3.5 Adĺesa Prevádzkovatel'a na doručovanie pĺsomností: Západoslovenská distribučná, a.s.

P.0. Box 292, 810 00 Bratislava l
3.6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom kaŽdá zo zmluvných strán dostane pojednom vyhotovenĺ.

3./ UzatvorenímtejtoZmIuvystrácaplatnosťpredchádzajúcazmluvaopripojenístotožnýmidentifrkátoromOdbernéhomiestauvedenýmvods.2.1tejto

Zmluvy.

3 8 Neoddelitelhou súčastbu tejto Zmluvy1e PrÍloha č. 1 - lechnické podmienky pripojenia.

3.9 Lehota na pĺijatie a podpĺsanie návrhu tejto Zmluvy Žiadatelbm ie 75 kaIendárnych dníodo dňa jeho podpísania Prevádzkovatelbm. Návrh tejto

lmluvypodpĺsanýŽiadatelbmmusíbyťvuvedenejlehotedoručenýPrevádzkovate|'ovi UplynutímtejtolehotynávrhnauzatvorenieZmluvyzaniká

aPrevádzkovatel'nímniejeviazaný VprípadeakýchkolVekzmien,prĺpadnedoplnenĺnávľhutejtolmIuvyŽiadatelbmsataktoupravenýnávrhbude
povaŽovať za nový návrh zmluvy, ktoým Pľevádzkovatel' nebude viazaný.

3 1 0 Žiadatel'čestne vyhlasu1e, Že je výlučným vIastnĺkom/väčšinovým spoluvlastnĺkom nehnutel'nosti/stavby, v ktoľej je/ bude odberné elektrické/

elektroenergetické zariadenie (d'alej Ien ,,zarĺadenie") zriadené resp. má súhlas výlučného vIastnĺka/väčšinových spoluvIastníkov nehnutelhostiÁtavby,

v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadenĺm/ pĺevádzkou/pripojením zariadenia do distĺibučnej sústavy na takejto nehnutel'nostr/stavbe.

3.1 1 Zm Iuvné strany vyhlasujú, Že sa s textom tejto lmluvy a jej Prílohy č 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhIasia, Zmluva nebo|a uzatvorená

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné stĺany potvľdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovatel'a: lápadoslovenská distribtlČľra, a s.

Bratislava, 15.4.202,l

Miesto, ĺiňa

lnq l]obeľt Viĺ1a, vedúci spľávy enerqetiekých zariadenĺ

Poclpis

Štefan Sádocki, špecialista správy eneľ.zariadenĺ

*ľ';} 
, 21.+, 2-0L1za Žiadatel'a:

Mgr. jozďBelický
Miesto, d

213

Podpis

Císlo zmluvy: 12207 5341



Príloha č. 
'l 
- Iechnické podmienky pripojenia
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1. Zo strany Prevádzkovatela:

Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu zmeny odberatelä elektriny na odbernom mieste bez zmeny technických parametrov existujúceho

odberného elektrického zariadenĺa, Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Prevádzkovatela nĺe je potrebné splniťŽiadne

dälšie technické podmienky; tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovatel'a dodžiavať technické podmienky prevádzkovatelä distribučnej sústavy,

ktoré sú záuázné pre všetkých Účastníkov trhu s elektrinou.

2. Deliace miesto:

Delĺace miesto medzi elektroenergetĺckýmizariadenĺami Prevádzkovatel'a a elektroenergetickými zarĺadenĺami Žiadatelä tvorímajetkovú hranicu

vlastnkky oddelujúĺu elektroenergetĺcké zarĺadenia Prevádzkovatel'a od elektroenergetických zariadení Žiadatelä.

3. Zo strany Žiadatelb:

Iáto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu zmeny odberatelä elektriny na odbernom mieste bez zmeny technických parametrov exĺstujúceho

odberného elektrického zariadenĺa. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Žiadatelä nieje potrebné splniťŽiadne dälšie

technicképodmienky;týmniejedotknutápovinnosťŽiadatelä dodrŽĺavaťtechnicképodmienkyprevádzkovatelhdistribučnejsústavy,ktorésú

závázné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.

Telefónny kontakt Žiadatel'a: 0988888888

Emailový kontakt Žiadatelä: msp@sala.sk

313 Čĺslo zml uvy: 12207 5341


