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El( kód Odbeľného miesta Číslo zmluvy Číslo obchodného paÍtnera

Zmluva o pľipojení odbeľného elektľického zariadenia žiadatel'a

do distľibučnej sústavy
(uzatvorenávsúlades531ods.2písm.h)zákona 

()51lt017Z.z.oenergetikea0Zmeneadoplneníniektorýchzákonov,d'alejlen"Zmluva")
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ZmIuvné

l. Pľedmet a účel Zmluvy

pripojenia

1.,1 Predmetom ZmluvY je:

i) záväzok Prevádzkovatel,a na základe žiado51i Žiadatel'a o pripojenie do diĺribučnej sÚstarĺy Prevádzkovatel'a (d'alej len,,Ds') Z0 dňa 1' 12' 2021

zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto lmluve a umoŽniĺpripojenie Žiadatel'a do DS po splnení povinností Žiadatel'a

uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia (vid'odľk i.l t,ľo z'tu',y), v Technických podmIenkach pĺevádzkovatel'a distribučnej sÚstaVy

a v Technických podmienkach pripojenia (Prĺloha č' 1 tejto Zmluvy)'

ii) záväzok Ziadatel,a uhradiť Prevádzkovatelbvi cenu za prípo;eni, uo 
'iĺt 

. a spÔsobom uvedeným v tejto Zmluve a obchodných podmienkach

:*

-@

-^-9

-u-o

1.2 Účelom tejto Zmlurĺy 1e:

i) rĺytvorenie materiálno{echnických podmienok a predpokladov na budÚcu distĺibÚciU a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného

v článku ll. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnenĺObchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektíiďé zariadenie Žiadĺel'a'

ii) špecifikácia pripojenia a stanovenie techniďých podmienok pĺipojenia odberného-elektĺického zariadenia Žiadĺel'a do DS'

1.J Predmetom tejto Zmluvy nie je lzické pripojenie odberného elekľického zariadenia Žiadĺel'a do DS. Na ýzické pĺipojenie je potľebné splniť

podmienky vyplývajÚce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy ozdruŽenej dodávke elekĺiny alebo samostatnej zmlurĺy o prístupe do distribučnej

sústavy a distribÚciI elektĺiny a samostatnej Zmluvy o dodávke elektriny'

ZastÚpený osobami oprávnenými konať a podpisovaťvo

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Čĺslo Účtu/kód banky: 262817B102/1 100

|BAN. sKB4 1 100 0000 0026 2817 8102

Bl( (SWltT): TATRSKBX

veciach ZmluvY:

Mqr' Zuzana Balková

vedúci zákazníckych sluŽieb

lng.lveu Domaracká

supervízoĺ

Zapísaný v 0R 05 BA l, oddiel 5a, vloŽka číslo: 3B79/B

Držitel'povolenia na distribÚciU elektriny vydaného ÚR50

č. 2007E 0258.

Ďale1 len,,PľevádzkovateI"

lČ0:

DlČ:

lČ DPH:

Pĺevádzkovatel':

Západoslovenská distľibučná, a.s.

Čulenova 6,816 4] Bratiďava

16 361 518

2022',l89048

sK20221 89048

ZastÚpený osobami oprávnenými konať a podpisovať

vo veciach Zmluvy:

lr/lqr. Jozef Belický

Bankové spojenĺe: Slovenská sporitelňa, a.s.

Čĺslo Účtu/kód banky 5'] 24306282/0900

lBAlrl: SK82090000000051)430628)

Blt (SWIFT): GIBASKBX

Žiadatell

Meĺo Šal'a Mestský Úrad

NAM SVÄTE] TRO]lcE 7, 927 01 ŠAĽA

Ďalej len ,,Žiadatel"

ZapĹsaný v 0R,0S Ša|'a vložka číslo -

00 106 1 85

)Ú1n4049
lČ0:

DlČ:

t( opH:

114
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ll. Špecifikácia pľipojenia

).1 ŠpeciÍikácia odberného miesta

NN lfx 2 (A) 1T NIE

DotNÁ 6, Telek.Účel, -,927 01 ŠAĽA
c) Max. rez. kaPacita d) Typ merania e) Výroba na 0M

a) Adresa 0dberného miesta

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

b) Napäť. úroveň

0,93 5,59 1 22 1 50052
4,66

Spolu k Úhrade (EUR) Varĺabilný symbol
Bez DPH (EUR) DPH (EUR)

Žladatel'a
metu Zml 30 dníod termÍnu za atenia ce ZA a enia T Z0 stĺ)3 Čas

Ill. Záveľečné ustanovenia

r] 
--Žňlilňrdrbúda 

platnosťdňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stĺanami.

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitÚ 
"_ ".^^l.'.'^''.- 'l-"l;- ^hrhnrln,i'ĺi nnrlmipnlĺ:mi nrinnip

].] Zmluvné strany sa clohodli, Že práva a povinnostimedzizmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa ĺiadia obchodnýrĺi podmienkami pripojenia

d0 distÍibUčnej sÚĺavy, ktoré tvoľia súČasť pľevĺozr,oueno óäiiaär,u ĺl:.uĺoir,ouuťeľa (v te]to Zmluve len,,0bchodné podmienky pripojenia")' Pĺávne

vztahy zaloŽené touto lmluvou sa spravujú pĺávny' poiňäŕo* iňvensĹej ľepubliky sĺfne ipoľy zmluvných stránz.te1to Zmluvy má právomoc riešiť

ýlučne pĺíslušný sÚd Slovenskej republiky. Žiuout.r n ĺ u p,ňud, 
'piffi'ilj'i,nót 

*o.nv,t zákone ĺ. )50D0i Z z' o requlácii v sietbvých

.dvetviach pľávo poŽiadaťÚrad pre requláciu sieťových;jv&;i; iňĺ,nir 
''po'u 

meoziĎrevĺaikovatelbm a Ziaclatelbm. Žiadatel] ktorý je spoľebitelbm'

mázapodmienokustanovenýchzákonomč.391/2015ž.' oult.'nutĺunomriešenĹspotrebitel\kýchsporovprávoobrátiťsanaprÍs|ušnýsubjekt

alternatÍvneho riešenia sporov.

3.4 Osobné Údaje, ktoĺé sÚ súčaĺbu tejto Zmlurĺy, sÚ spľacúvané v sÚlade s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoľé sú priloŽené k tejto Zmluve

a doĺupné íŽdy v aktuálnom znenína www.zsdis.sk/gdor'

3.5 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) rryhotoveniacr' rl,oun'uLou právnou silou, pĺico.m kaŽdá zo zmluvných strán doíane po jednom vyhotovení'

3.6 Uzatvorením tejto Zmluvy stĺáca platnosť predchádzajúca ňlUVa; prĺpopnís toioŽným identifikátorom 0'dbeĺného miesta uvedeným v ods' 2'1 tejto Zmluvy'

1,.j Ň,olo,tit,tnoú súčaĺbú tejto lmluvy je Prĺloha č. 1--Technické podmienky pripojenia'

].B Lehota na pĺijatie a podpÍsanie návrhu tejto z'ruvy z'adaielo' lJiirrŕrjĺiný,r,,dnĺ oao dňa jeho podpĺsania Pľevádzkovatelbm' Návrh tejto

Zmlurĺy podpísaný Ziadátebm musí byťv uvedenri r.r,rot. äoiuŕ,",; ľ,ruĺo'toŕut.lbvi' Uplynutím tejto lähoty,nĺvĺh na uzatvorenie Zmluvy zaniká

a Prevádzkovatel,ním nie je viazaný. V pľípade ar,ĺcnr,o-rveŕiŇe.. p'ĺpaone doplnenĺ Áávrhu tejto Zmluvy Žiádatelbm sa takto upĺavený návrh bude

považovať za nový návĺh imluvy, ktorým Pľevádzkovatel' nebude viazaný'

3.9 Žňoi1e1restn, uýhlasu1e, ze málv ase pripojenie do D5 bude mať uŽĺvacie pĺávo k

a) odbernému elektiickému zariadeniu, ktoré bude ni iáklade te1o Zmlurly pripojené do DS (d'alej len ,,0dbeľné elektľické zaľiadenie"), elektĺickej

prípo1ke, prostredníctvom ktoĺejbudeoĺlbe*o tľi,Ĺe iuĺuJ.ni. ľipóiänó a'o DS (d'alel len ,nenľi*ĺ.pľĺpojka") a iným elektroeneĺqetickým

zariadeniam prostĺedníctvom ktoých bude 0dbeiné elektĺiďé 
"iiaórňi, 

pripojené oo'os {9ite1 len ,,lné zariadenia na pľipojenie"),

nachádzajÚcim 
'u 
äl,i'ii' 

'leitom 
uvedenyn, 

' ňiĺóň, t. Lt.jh.Zmlúvy, oprávňujÚce Žiadatel'a na Uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenle

takéhoto ooueĺnoňó ótetiii,lor'o ra'iudenia, Elikľici<e1 prípojky a lného zaĺiadenia na pĺipojenie.do DS;

b) nehnutelhosti/ stavbe, v/na ktorej je/buoe oonernĺ etJt<irické zariadenie, Elektrrcká prípojkja lnĺ zariadenia na pripojenie, naĺhádzajÚce sa za

deliacim miestom uvedeným v prĺlohe i. l t,ito i'l','y, )'iuŇ, op'ĺuŕu1ĺce ŽlaoJteia Áa zriadenie takéhoto 0dberného elektrického zariadenia'

tlektrickej pĺĺpo,ky a lného zaĺiadenia nu p,ipoi*i, uiÁiiur,ľo n,ňnutelŕoĺiAtavbe a na uzatvoĺenie tejto Zmlurĺy a pripojenie hkéhoto

0dberného.t'et iiŕŕor'o 
'a'iadenia, 

Elektiicke,'prĺpojky a lnéiro zaĺiadenia na pripojenie do Ps l ' l /_^r-i__^_ L +^*,,+^ hl't^l .

Ak sa odberné miesto nacháclza/bude nachádzaťu uvio*"íJorr,, jeiro pĺíslušenstve alóbo na 1eho pĺil'ahlom pozemku (patriacom.k tomuto bytovému

domu), Žiadatel,čestne vyhlasuje, Že prÍslušný spľávcrlĺ.ioiň't',j 
'taslnĺt 

ov bytova nebytoíých priestoĺov v bytovom dome súhlasĺ s technickými

podmienkami pripojeniauvedenými vtejtoZmIuve. v. . l'' _L^-^1_il: -l^; ^k..h^mh^''nihĺrrl crihllcir 7mllnllnphnlarlzatv
3.] 0 Zmluvné stĺany vyhlasujú, Že sa s textom tejto Zmluvy a jej Pľílohy č.,1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhĺad sÚhlasia, Zmluva nebola uzatvorená

v tiesni ani za nĺpaone ffióaÁllirl pro'1.nolĺ, na äoŕaz coho ju obe zmluvné stľany potvrdzujÚ svojimi podpismi

Za Pľevádzkovatel'a: Západoslovenská distribučná, a.s.

Bratiíava, B.17'2ú1

Mieĺo, dňa

Mqr. Zuzana Balková, vedúci zákazníckych sluŽieb
Podpis

lveta Domaľacká,

za Žiadatelä:

lozef

Podpis, ,

'!"hťt l5 /L

t
'' ilĹ

1l

Číslo zmluvy: 1 22150052

)14



Príloha č. 1 _ Technické podmienky pripojenia
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'l. 
Zo strany Pĺevádzkovatel'a:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zriadenie nového nemeĺaného odberného mieĺa Žiadatel'a v zmysle bodu ll. Špecifikácia pripojenia

tejto Zmluvy.

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

www.zsdis.sk.

2. Deliace miesto

vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrini číslo

3. Zo strany Žiadatel'a

Žiadĺel'pred realizáciou zabezpečí:

3.1 rĺypracovanie realizačnej projektove1 dokumentácie (d'alej PD) na elektroeneľgetické zar|adenia uvedené v týchto technických podmienkach

oprávnenou osobou, konzultáciu PD s Prevádzkovatelbm a predloŽenie PD na konečné odsúhlasenie Prevádzkovatelbvi,

Žiadatel' d'a le1 za bezpečí:

3.2 vyhotovenie nového prĺvodu od deliaceho mieýa alternatíva od hlavného domového vedenia po rozvádzač nemeraného odberu po rozvádzač

nemeraného odberu káblom podl'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie,

3.3 osadenie hlavného ističa s vypínacou charakteĺistikou "B'', V Zmysle bodu ll. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy,

3.4 istenie pľípojky spoločne s hlavným domoým vedením,

3.5 rryhotovenie krytu svoriek hlavného ĺstica a všetkých nemeraných častítak, aby boli plombovatelhé,

3.6 trvalé označenie hlavného ističa nápisom: NEMERANÝ 0DBER

Žiadatel' po realizácii doručí Prevádzkovatelbvi:

1 x správu o odbornej prehlĺadke a odboĺnej skÚške (ĺevĺznu správu) vybudovaného elektroeneĺgetického zariadenia od deliaceho miesta po rozuádzac

nemeraného odberu vrátane,

314 Čĺslo zmluvy: 122150052



/

zAPAB0sL0UENsKÁ
BlsTnlBUcľtÄ

1 x plán skutočného vyhotovenia elektroeneĺgetického zariadenia podl'a bodov 3.2 a 3'3, s vyznačenĹm ĺealizátora a dátumu realizácie, potvrdený

oprávneným zhotovitelbm s vyznačením všetkých zmlen oproti projektovanému startU na podklade odsÚhlasenej PD.

Projektovú dokumentáciu nám zašlite spolu so Žiadosti o vyjadĺenie k projektovej dokumentácli: - v elektronickej forme cez aplikáciu, ktorá je

prĹstupná na: https://www.diportal.sk/ziadost-o-stanovisko-k-pd/#/ziadost alebo

- v papierovejforme na doručovaciu adľesu: Západoslovenská distribučná, a.s', P.0. BOX 292,810 00 Bratislava 
'1

Dokumentáciupotvrdzujúcusplnenietechnickýchpodmienokpripojenianámzašlite: _velektronickejformecezaplikáciu,korájeprístupnána:

www.zsdis.sk/doku mentacia alebo

- v papieĺovejforme na doručovaciu adľesu: Západoslovenská distribučná, a.s., P.0' BOX 292, B-l0 00 Bratislava 1

V prípade akejkolVek komunikácie v tejto veci, pĺosím uved'te značku - číslo Zmluvy o pripojení.

Na plnenie vyššie uvedených technických podmienok pripojenia Zo strany Žiadatel'a je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy o

pĺipojenĹoboma zmluvnýmlstĺanami. Uplynutím tejto lehoty Zmluva o pripo1enĹzaniká.

Žiadate|'1e povinný:

- udrŽiavaťsvojeelektroeneĺgetickézariadeniavtechnickyzodpovedajúcomstavetak,abyvyhovovaIipoŽiadavkám,ktorésÚstanovenéplatnými

právnymi predpismi a technlckými noímami, a aby neohrozili Život, zdravle alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy v distribučnej sÚstave,

- ohlásiťzásahdoelektrickejinštalácie,priktore1jepotrebnéodplombovaniečastielektroenergetickéhozariadenia,natelefónnomčĹsle0850

333 999 (zásah bude povolený aŽ po písomnom akceptovanĹ návĺhu Zmluvy o pripojení odberného elehrického zariadenia Žiadatel'a do

distribučnej sÚstavy a po úhľade pĺipojovacieho poplatku za predpokladu, Že je v Zmluve o pripojení poplatok vyčíslený),

- vprípade,aksaodbernémiestonachádza/budenachádzaťvbytovomdome,jehoprÍslušenstvealebonajehopri|'ahlompozemku(patriacomk

tomuto bytovému domu), najneskÔrvlehote 14 kalendárnych dníod doručenla výzvy Prevádzkovatel'a Prevádzkovatelbvi pĺeukázat, Že prĹslušný

správca/spoločenývo vlastníkov bytov a nebytových pĺiestorov v bytovom dome sÚhlasí s technickými podmienkami pripojenia uvedenými v tejto

Zmluve.

- dodržaťTechnlcké podmienky prevádzkovatel'a distribučnej sÚstavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáŽ merania elektĺickej energie, ktoré

sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovatel'a (www.ndis.sk).

Telefónny konukt Žiadatel'a: 0317702351

Emallový konuk Žiadatel'a: szabova@sala.sk

414 ČÍslo zmluvy: 1 22150052


