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ElC kód 0dberného miesta Čĺslo zmluvy Číslo obchodného partnera

Zmluva o pľipojení odberného elektrického zariadenia Žiadatelh
do distribučnej sústavy
(uzatvorenávsúlades531 ods.2 písm h) zákonač.251l201)l.z. oenergetikea0Zmenea doplneníniektoľýchzákonov,d'alej len"Zmluva")

Zmtuvné

l. Predmet a účel Zmluvy

].'l Pľedmetom Zmluvy je:

i) záväzok Prevádzkovatel'a na základe Žiadosti Žiadatel'a o pripojenie do distľibuČnejsústavy Prevádzkovatel'a (d'alej len ,,DS") zO dňa 8. 11. 2021

zabezpečiť maximálnu rezeľvovanú kapacitu vo výŠke uvedenej v tejto lmluve a umoŽniť pripojenie ŽiadateI'a do DS po splnení povinností Žiadatel'a

uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia (vid'odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach pĺevádzkovatel'a distribučnej sústavy

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

ii) záväzok Žiadatel'a uhradiť Prevádzkovatelbvi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto lmluve a Obchodných podmienkach

pripojenia.

].2 Účelom tejto Zmluvy je-

i) vytvorenie materiálno{echnických podmienok a pĺedpokIadov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného

v článku ll. tejto lmluvy, v ktorom bude po splneníObchodných podmienok pripojenia pľipojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadatel'a,

ii) špecifikácia pľipojenia a stanovenie techniďých podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadatel'a do D5.

1.3 PĺedmetomtejtoZmluvyniejefozicképripojenieodbernéhoelektrickéhozariadeniaŽiadatel'adoDS Naĺ7zicképripojeniejepotrebnésplniť

podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvoľenie zmluvy o zdruŽenej dodávke elektriny alebo samostatnejzmluvy o prístupe do distribučnej

sústavy a distľibúcii elektrlny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny. l
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Prevádzkovatell

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6,816 47 Bratislava

Zapísaný v 0R 05 BA l, oddiel 5a, vloŽka číslo: 3Bi9lB

DrŽitel' povolenia na distribúciu elektriny vydanéno ÚRso

č 2007E0258

Ďalej len,,Pľevádzkovatel"

lČ0:

DIC:

IC OPH:

36 361 51 B

2022 1 89048

sK2022 I 89048

Zastúpený osobami oprávnenými konaťa podpisovaťvo veciach Zmluvy.

lng Robert Vida

vedúci správy energetických zariadenĺ

Štefan 5ádocki

špecialista správy eneľ.zariadení

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s'

Čĺslo ĺitu/kĺd banky: 2628'l78102/1 100

IBAN 5K8411000000002628178]02

BIC (SW|FT): TATRSKBX

Žiadatell

Mesto Šal'a Mestský úrad

NAM sVÄTE] TRo]l(E 7,92l 01 ŠAĽA

t(0:

DlČ:

lČ DPH

00 306 1 85

2021024049

Zapĺsaný v 0R, 0S Šal'a vloŽka číslo -

Ďalej len,,Žiadatel"

ZastÚpený osobami oprávnenými konať a podpisovať

vo veciach Zmluvy.

Mgr. Jozef Bielický

Bankové spojenie. 5lovenská sporitelha, a s.

(ĺslo ĺau/k0d banky 512430628210900

IBAN: 5K82090000000051 24306282

Bl( (SW|FT): GIBASKBX

113
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a) Adresa 0dberného miesta

2.2 Cena za pripojenie (splatnosť14 kalendárnych dní)

0,00 0,00

b) Napätl úroveň c) Max' ľez. kapacita d) Typ merania e) Výľoba na 0M

0,00 1)2139432

1T NIE

latenia enokza Žiadatel'a

NN lfx 25 (A)

lt.

2.3 (as lnen ia redmetu ente a enia [echnic

kácia pĺipojenia

Bez DPH (EUR) DPH (EUR)

30 dnĺod termÍnu

5po|u k úhraĺie (EUR) Variabilný symbol

zo st

2.1 5pecifikácia odberného miesta

NARC|S0VÁ 21,05P1,05P], -, 927 05 ŠAĽA

!l|. Záveľečné ustanovenia
3.1 lmluva nadobúda platnosťdňom jej podpisuobidvomizmIuvnýml stranami.

3.2 lmluva sa uzatvára na dobu neurČitú

3.3 lmluvné stĺany sa dohodli, Že práva a povinnosti medzizmluvnými stranami neupravené touto lmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia

do distribuČnej sÚstavy, ktoľé tvoria sÚČasť prevádzkového poriadku Prevádzkovatel'a (v tejto lmIuve len"0bchodné podmienky pripojenia''). Právne
vzt'ahy zaloŽené touto lmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. 5údne spoľy zĺnluvných strán z tejto lmluvy rná právomoc ľiešit'

výlučne prĺslušný súd Slovenskej republiky. liadatel'má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone Č z5ľ,l2012l' z. o reguIácli v sietbvých
odvetviach právo poŽiadať Urad pľe ĺeguláciu sietbvých odvetvĺ o riešenie sporu medzi Prevádzkovatelbm a Žiadatelbm. ŽiadateI] ktoľýje spotrebitelbm,

má za podmienok ustanovených zákonom Č. 391 /201 5 l' z. o alternatĺvnom ľiešenĺ spotrebitelbkých sporov právo obľátiť sa na prĺsluŠný subjekt
alternatĺvneho riešenia spoľov'

3.4 0sobné údaje, ktoré sÚ súcastbu tejto Zmluvy, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane osobných úrlajov, ktoré sú priloŽené k tejto lmluve
a dostupné vŽdy v aktuálnom znenĺ na www.ľdis.sk/gcipr.

3.5 lmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s ĺovnakou právnou silou' priČom kaŽclá zo zmluvnýÓ strán dostane po jednom vyhotovenĺ.
3'6 Uatvorenĺm tejto lmluvy stľáca platnosť predchádzajÚca zmluva o pripojenĺ s totoŽným identifikátoľom 0dberného miesta uvedeným v ods. 2. ] tejto Zmluvy.
3'/ Neoddelitelhou sÚčastbu tejto Zmluvy je Pľĺloha č. 1 -lechnické podmienky pľipojenia.

3 8 Lehota na pľijatie a-podpĺsanie návrhu tejto lmluvy Žiadĺelbm 1e i5 kalendárnych dnĺodo dňa jeho podp8ania Prevádzkovatelbm' Návrh tejto

lmluvy podpĺsaný liadatelbm musíbyťv uvedenej lehote doručený Prevádzkovatelbvi' Uplynutĺm tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy aniká
a Prevádzkovatel'nĺm nieje viazaný. V prĺpade akýchkolvek zmien, príparlne doplnenĺ návrhu tejto lmluvy Ziadatelbm sa takto upravený návrh bude
povaŽovaťza nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovatel'nebude viazaný'

3 9 Žiadatel'čestne vyhlasuje, Že má/v čase pripojenie do DS bude mať uŽĺvacle právo k

a) odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré bude na základe tejto lmluvy pripojené do D5 (d'alej len ,,Odberné elektrické zariadenie"), elektľickej
prípojke, prostredníctvom ktoĺej bude 0dbeĺné ktrické zaľiadenie pripojené do D5 (d'alej len ,Elektrická prípojka") a iným elektroenergetickým

zariadeniam prostľedníctvorn ktorých bude 0dbeľné elektriĺké zariadenie pripojené do DS (d'alej len ,,lné zariadenia na pripojenie"),
nachádajúcim sa za deliacim mieýom uvedeným v pľĺIohe č. 1 tejto Zmluvy, oprávňujuce Žiadatel'a na uzatvorenie tejto lmluvy a pripojenie

takéhoto 0dbeľného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a lného zariadenia na pripojenie do D5;

b) nehnutelhostii stavbe, v/na ktorej je/bude 0dbeĺné elektrické zariaĺJenie, Elektrická prípojka a lné zariadenia na pripojenie, nachádzajÚce sa za

deliacim miestom uvedeným v prĺlohe č. 1 tejto Zmluvy, zriadené, oprávňujÚce Žiadatel'a na zriadenie takéhoto 0dberného elektľického zaĺiadenia,

Elektľickej prípojky a lného zaľiadenia na pľipojenie v/na takejto nehnutelhostiAtavbe a na uzatvoľenie tejto Zmluvy a pľipojenie takéhoto
0dbeľného elektrického zaľiadenia, Elektľickej prĺpojky a lného zariadenia na pripojenie do DS

Ak sa odbeľné miesto nachádza/bude nachádzaťv bytovom dome, jeho prĺslušenstve alebo na jeho pľil'ahlom pozemku (patriacom k tomuto bytovému

domu), Žiadatel'čestne vyhlasuje, Že príslušný správcaApoIočenývo vlastnĺkov bytov a nebytových priestorov ú bytovom dome súhlasĺ s technlikýml
podmienkami pripojenia uvedenými v tejto Zmluve.

3.'l0 Zmluvné strany vyhlasujú, Že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prĺlohy Č 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhĺad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorenó
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz Čohoju obe zmluvné stľany potvrdzrrjÚ svojimi podpisrni

Za Prevádzkovatelh: lápadoslovenská distribuťná, a.s'

Bratislava, 10. 1 1. 2021

Miesto, dňa

lnq. Robert V ida, vedúci správy eneroetických zaľiadenĺ

Štefan

Za Žiadatelh: Í, 4
* '':l

r. Jozef

ener.zariadení

Podpis

4F

o zmluvy: 1D139432



Príloha č' 1 _ Technické podmienky pripojenia
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1. Zo strany Prevádzkovatelh:

Táto Zmluva sa uzatvára ýlučne z dÔvodu zmeny odberatelä elektriny na odbernom mieste bez zmeny technických parametrov existujúceho

odberného elektrického zariadenia. Technické podmienky prĺpojenia zostávajú zachované a zo strany Prevádzkovatelä nieje potrebné splniťžiadne

dälšĺe techniďé podmienky; tým nie je dotknutá povĺnnosť Prevádzkovatelä dodrŽiavať technické podmĺenky prevádzkovatelb dĺstrĺbučnej súíavy,

ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrĺnou.
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2. Deliace miesto

poistkové spodky v prípojkovej skrini NN v PR|S 30i 03 01

3. Zo strany Žĺadatelä:

Táto Zmluva sa uzatvára ýlučne z dÔvodu zmeny odberatelä elektriny na odbernom mieste bez zmeny technických parametrov existujúceho

odberného elektrického zariadenia. Technĺcké podmienky pripojenia zostávajÚ zachované a zo strany Žĺadatelll nieje potrebné splniťŽiadne dälšie

technické podmienky; tým nie je dotknutá povinnosťŽĺadatela dodrŽĺavaťtechnické podmienky pĺevádzkovatel'a diírĺbučnejsústavy, ktoré sú

závázné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.

Teleíónny kontakt Žiadatelä: 03 1 7705981

Emailový kontakt Žiadatela: szabova@sala'sk

313 Č'lslo zml uvy: 122139432


