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El( kód Odberného mieýa ČÍslo zmluvy Číslo obchodného paľtnera

Zmluva o pľipojení odberného elektrického zariadenia žiadate!'a
do distribučnej sústavy
(uzatvorenávsúlades531ods.2písm'h)zákonač.251l2012Zz.oenergetikea0zmeneadoplnenínieKoýchzákonov,d'alejlen,Zmluva")

Zmluvné stĺan

l. Predmet a účel Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je.

i) záväzok Prevádzkovatel'a na základe Žiadosti Žiadate|'a o pripojenie do distĺibučnej sústavy Prevádzkovatel'a (dälej len 
"DS") 

zo dňa 9. 11.7021

zabezpeČiť maximálnu rezervovanÚ kapacitu vo výške uvedenej v tejto lmluve a umoŽniť pripojenie Žiadatel'a do DS po splnení povinnoĺí Žiadatel'a

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

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 lmluve a Obchodných podmienkach

pľipojen ia.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

i) vytvoreniemateriálno{echnickýchpodmienokapredpokladovnabudúcudistribÚciuadodávkuelektrinydoodbernéhomiestauvedeného

v článku ll' tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení0bchodných podmienok pripojenia pripojené do D5 odbeĺné elektrické zariadenie Žiadatel'a,

ii) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektriďého zaĺiadenia Žiadatel'a do DS'

].3 Predmetom tejto Znluvy nie je ýziďé pripojenie odberného elektriďého zariadenia Žiadatel'a do DS. Na lzické pripojenie je potrebné splniť

podmienky vyplývajúc'e z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o zdruŽenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distĺibučnej

sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektľiny.
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Prevádzkovatell

Západoslovenská distribučná, a.s.
(ulenova 6, 816 47 Bratislava

Zapkaný v 0R 0s BA l, oddiel 5a, vloŽka čĺslo: 3B79lB

DrŽitel' povolenia na distribúciu elektriny vydanérlo ÚRso

č' 200iE0258

Ďa lej l en,,Prevádzkovatel"

lČ0:

DlČ

lČ 0pľ:

36 361 518

2022 1 89048

5K2022189048

Zaíúpený osobami opĺávnenými konaťa podpisovaťvo veciach lmluuy:

lng. Robert Vida

vedÚci správy eneĺgetickýĺh za riadení

Štefan Sádocki

špecia liĺa spĺávy eneĺ.zaĺiadení

Bankové spojenie: ĺatĺa banka, a.s.

Čĺslo ĺctu/k0u bankr. 262817 81021 1100

IBAN: SK84 11000000 00262817 8102

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Žiadatel:

Mesto 5al'a Mestský úrad

NAM SVÄTEJ TRoJlcE 7, 927 01 ŠAĽA

lČ0:

D|Č:

I( DPH;

00 306 1 85

2021024049

ZapÍsaný v 0R, 05 Šal'a vloŽka Číslo -

Ďalej len,,Žĺadatel"

Zaíúpený osobami oprávnenými konaťa podpisovať

vovecĺach Znluuy.

Mgr. Jozef Belický - primátor

Bankové spojenie' Uni(redit Bank Oech Republic and 5lovakia, a's.

Čĺslo úitu/kÓd banky 6627849005l1111

IBAN: 5K48 1 1 1 I 0000 0066 2784 9005

Bl( (SW|FI): UNGSKBX
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lll. Záverečné ustanovenia
3'1 Zmluva nadobúda platnosťdňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stĺanami.

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurČitú.

3.3 Zmluvné stľany sa dohodli, Že práva a povinnosti medzizmluvnými stranami neupľavené touto lmluvou sa ľiadia obchodnými podmienkami pripojenia

d0 distribučnej sústavy, ktoré tvoria súČasť prevádzkového poľiadku Pľevádzkovatel'a (v tejto Zmluve len,,0bchodné podmienky pľipojenia"). Právne

vzt'ahy zaloŽené touto lmluvou sa spravujÚ právnym poľiadkom 5lovenskej republiky. 5údne spoĺy zmluvných strán z tejto lmluvy má právomoc ľiešiť

výlučne pľĺslušný súd Slovenskej republiky. Žiadatel'má v pĺípade splnenia podmienok uvedených zákone č. 250t2012l' z. o regulácii v sietbvých

odvetviach pľávo poŽiadaťÚľad pre ĺeguláciu sietbvých odvetvĺo riešenie sporu medzi Pľevádzkovatelbm a Žiadatelbm. Ziadatell ktorý je spotrebitelbm,

má za podmienok ustanovených zákonom Č. 391 20'l5 Z. z. o alternatÍvnom riešenĺ spotrebitel\kých sporov právo obrátiť sa na príslušný subjekt

alternatĺvneho ľiešenia sporov.

3.4 Osobné údaje, ktoré sÚ súčastbu tejto Zmluvy, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane osobných Údajov, ktoré sÚ pľiloŽené k tejto lmluve
a dostupné vŽdy v aktuálnom znenĺna www'zsdis.sk/gdpr.

3'5 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom kaŽdá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovenĺ.

3.6 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádza1úca zmluva o pľipojení 5 totoŽným identiÍikátorom 0dberného miesta uvedeným v ods. 2.'l tejto lmluvy'

3.7 Neoddelitelhou súčastbu tejto Zmluvy je Prĺloha Č. 1 
-* 

Technické podmienky pripojenia.

3.8 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy liadatelbm je 75 kalendárnych dníodo dňa jeho podpísania Prevádzkovatelbm. Návrh tejto

Zmluvy podpĺsaný Žiadatelbm musÍ byťv uvedenej lehote doľučený Prevádzkovatelbvi. Uplynutím tejto lehoý návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká

a Prevádzkovatel'ním nie je viazaný' V pľĺpade akýchkolVek zmien, prípadne doplnenĺ návrhu tejto Zmluvy Žiadatelbm sa takto upľavený návrh bude
povaŽovaťza nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľnebude viazaný.

3.9 Žiadatel'čestne vyhlasuje, Že má/v Čase pľipojenie do DS bude mať uŽívacie právo k

a) odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré bude na základe tejto Zmluvy pľipojené do D5 (d'alej len 
"0dbeľné 

elektrické zaľiadenie"), elektľickej

prĺpojke, prostredníctvom ktorej bude 0dberné ktrické zariadenie pripojené do DS (d'alej len ,,E|ektľická prípojka') a iným elektroenergetickým

zariadeniam prostrednÍctvom ktorých bude 0dberné elektrické zariadenie pripojené do D5 (d'alej len ,,lné zarladenia na pripojenie"),

nachádzajúcim sa za deliacim miestom uvedeným v prÍlohe Č. 1 tejto Zmluvy, oprávňujúce liadatel'a na uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie

takéhoto 0dberného elektľického zaĺiadenia, Elektrickej prípojky a lného zariadenia na pripojenie do DS;

b) nehnutel'nosti/ stavbe, v/na ktorej jďbude 0dberné elektrické zariadenie, Elektrická pľĺpojka a lné zaĺiadenia na pľipojenie, nachádzajúce sa za

deliacim miestom uvedeným v pĺĺlohe č. 1 tejto Zmluvy, zriadené, oprávňujÚce Žiadatel'a na zriadenie takéhoto 0dberného elektrického zariadenia,

Elektrickej prĺpojky a lného zariadenia na pripojenie v/na takejto nehnutelhosti/stavbe a na uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie takéhoto

0dberného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a lného zariadenia na pľipojenie do DS'

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

domu), Žiadate|'Čestne vyhlasuje, Že príslušný správca/spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súhlasí s technickými
podmienkami pripojenia uvedenými v tejto Zmluve.

3.10 Zmluvnóstranyvyhlasujú,ŽesastextomtejtoZmluvyajejPrĺlohyČ.1tiadneoboznámili,sjejobsahombezvýhradsúhlasia,Zmluvanebolauzatvoĺená
v tiesnianiza nápadne nevýhodných podmienok, na dÔkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú wojimi podpismi.

Za Prevádzkovatelh: Západoslovenská di5tribuČná, a.5.

Bratislava, 15. 1 1. 2021

Miesto, dňa

lng. Robert Vida, vedúci správy eneľgetických zariadení

Štefan lista

za Žiadatelh:
ý{

ll. Specifikácia pripojen|a

2.1 5pecifikácia odberného mieýa

RÍMSKA 3, 0223,0223,-, 927 05 ŠAĽA NN 3fx 25 (A) IT NIE

a) Adresa 0dberného miesta

).2 (ena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)

17 4,75 34,95

b) Napätl úroveň c) Max. rez. kapacita d) Typ meľania e) Výroba na 0M

209,70 122141315

Bez DPH (EUl]) DPH (EUR) Spolu k Úhrade (EUR) Variabilný symbol

).3 Čas plnenia pľedmetu Zmluvy 30 dnÍod termínu zaplatenia ceny za pripoienie a splnenia Technických podmienok pripojenia z0 strany Žiadatel'a

214

iozef Beli rimátor

ener.zariadení

Podpis

I

122141315



Pľíloha č. 1 - Technické podmienky pripojenia
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1. Zo strany Prevádzkovatelä

Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu pripojenia existujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy bez zmeny technických para metrov

tohto odberného miesta definovaných v bode ll. Špecifĺkácia pripojenia tejto Zmluvy. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo írany

Prevádzkovatelä nieje potrebné splniťŽiadne dalšie technické podmienky, tým nieje dotknutá povinnosťPrevá dzkovatela dodrŽiavaťtechnĺcké

podmienky prevádzkovatel'a distribučnej sústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou, a ktoré sÚ zverejnené na webovom sídle

Prevádzkovatelä (www.zsdis.sk).

Komunikačné kanály pre komunikáciu Žiadatel'a s Pĺevádzkovatelbm sÚ:Zákaznícka linka:0850 333 999, e-mail:odberatel@zsdĺs'sk, web

www.zsdis.sk.

2. Deliace miesto

Poistkové spodky v prípojkovej skrini NN v PR|S 31702 01 a 317 01 02

3. Zo strany Žiadatel'a

Táto lmluva sa uzatvára výlučne z dÔvodu pripojenia existujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy bez zmeny technických para metrov

tohto odberného miesta definovaných v bode ll. ŠpeciÍikácĺa pripojenia tejto Zmlurĺy. Technické podmienky pripojenia zostávajÚ zachované a Z0 strany

Žiadatela nieje potrebné splniťŽiadne dälšie technické podmienky, s výnimkou tých, ktoré sú dalej uvedené v tejto prĺlohe, tým nie je dotknutá

povinnosťŽiadatela dodrŽiavaťtechnĺcké podmienky prevádzkovatelä distribučnej sústavy, ktoré sú záuázné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.

Žiadatel' doručĺ Prevádzkovatelbvi:

_ 1 x správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) vybudovaného eIektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po

elektromerový rozvádzač vrátane.

Dokumentácĺu potvrdzujúcu splnenie technĺckých podmienok pripojenia nám zašlite: - v elektronickejforme cez aplikáciu, ktorá je pr'lstupná na

www.zsdis.sk/dokumentacia a lebo

- v papierovej forme na doručovaciu adresu: Západoslovenská dĺstribučná, a.s., P. 0. B)y,292,8'l0 00 Bratislava 1

V prípade akejkolVek komunikácie v tejto vecĺ, prosím uvedte značku - číslo Zmluvy o pripojení.

Na plnenĺe vyššie uvedených techniĺkých podmienok prĺpojenia zo strany Žĺadatelll je stanovená Iehota dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy o

pripojeníoboma zmluvnými stranami' Uplynutĺm tejto lehoty Zmluva o pripojenízaniká

314 Číslo zmluvy: 122141315


