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Elt kód Odberného

miesta

1

221

5100002045
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/

Čísloobchodného paĺtnera

Číslozmluvy

Zmluva o pľipojení odbeľného elektriCkého zaľiadenia Žiadatel'a
do distribučnej sústavy
(uzatvorenávsúlades531ods.2písm.h)zákonač')51D|nZ.z.oenergetikea0Zmeneadoplneníniektorýchzákonov,d'alejlen,,Zmluva")
Zmluvné
Zmluvy:
Zastúpený osobami oprávnenými konaťa podpisovaťvo veciach

Prevádzkovatel':

Západoslovenská distľibučná, a.s.

Mgr. Zuzana Balková

Čulenova 6, 816 41 Bratislava

vedÚci zákazníckych

íužieb

lng. lveta Domaracká

supervízor

lČ0:

36 361 518

DlČ:

20221 89048

lČDPH

sK20221 89048

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

DrŽitel' povolenia na distĺibÚciu elektriny vydaného ÚRSO

Čĺsloĺrtu/tod

č. 2007E 0258.

---

BIC

Tatĺa banka, a.s.

banky: 2628178'|02/1 100

(SWIFT):

SKB4

1

]00 0000 0026 2817 8102

TATRSKBX

Žiadatel':

ZastÚpený osobami oprávnenými konať a podpisovať

Mesto Šal'aMestský Úrad

vo veciach Zmluvy:

NAM SVÄTEJ TRoJlcE7,927 0] ŠAĽA

Mgr. Jozef Beliďý

lČ0:

00 306 t 85

DlČ:

)ľ21024049

lČ DPH

Zapísaný v 0R, 0S Šal'avloŽka ČÍslo -

---Ý
-*
-<
-o
_ó
-B
-r
:H
-ä

Bankové

spojenie:

Čĺsl0ÚčtU/kód

lBAltl:

Ďalej

Blt

len,,Žiadatel"

Slovenská sporitelňa, a.s.

banky 5124306282/0900

(SWIFT):

SKB2 0900 0000 0051 2410 6282
GIBASKBX

l. Predmet a účelZmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je.

i)

-l.

1).)n1
Prevádzkovatel'a (d'alej len ,,D5") zo dňa
záväzok Prevádzkovateľa na základe žiad6sti Žiôdatel'a o pripojenie do distribučnej sÚstavy
povinnostĺ
Žiadatel'a
po
sp|není
DS
do
Žiadatel'a
zabezpečiť maximálnu rezervovanÚ kapacitu vo rniške uvedene] v tejto Zmluve a umožniťpripojenie
Technických podmienkach prevádzkovatel'a distribUčnej 5Ústa\iy
uvedených v 0bchodných podmienkch pĺipojenia (vid'odsek ].3 tejto Zmluvy), v
a v Technických

'l

podmienkach prĺpojenia (Príloha č. tejto Zm|urĺy),

ii) záväzok Žiaáĺeia uhradiť Prevádzkovatelbvi cenu za pripo;enie vo

podmienkach
rniške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a obchodných

pripojenia.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je.

i)

-r

.l.J

-o

a dodávku elekľiny do odberného miesta uvedeného
vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budÚcu distribÚciU
pĺipojenia pripojené do DS odberné e|ektriďé zariadenie Žiadatel'a,
v č|ánku ll. tejto ZmlU\iy, V ktorom bude po splneníObchodných podmienok

ii) špecifikácia pripojenia

zariadenia Žiadatel'a do DS.
a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného-elektrrckého

Predmetom tejto Zmluvy nie

]e

je potrebné splniť
elektrického zariadenia Žiadatel'a do DS. Na ýzické pripojenie
|izické pripojenie odberného
prístupe
do diĺĺibučnej
o
zmluvy
a uzaivorenie zmlurĺy o zdruŽenej dodávke elektriny alebo samostatnej

podmienky vyplývajúce z tejtó zr.ntuuy

-N
-l-

sústavy a distribÚcii elekľiny a samostatnej zmlulry o dodávke elektriny'

-ä
_L

-a)

-o

lBAl'1.

len,,Pĺevádzkovatel"

Ďalej

spojenie:

114
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ulsrnlgucľA

/
pľipojenia

il

).1

Špecifikácia odberného nlieĺa

ŠĺrÁnlrl,P J

).)

glz ot Šnľn

a) Adresa 0dbeĺného miesta

Cena za pripojenie (splatnosť

1

4 kalendáĺnych

NN

lfx

b) Napäť Úroveň

c) Max. rez kapacita

2 (A)

NIE

1T

d) Typ

meĺania e) Výroba

5,59

1

Bez DPH (EUR)

DPH (EUR)

Spolu k Úhľade (EUR)

Variabilný symbol

30 dníod termĺnu

Zml

0M

221 50020

0,93

nenia

na

dnI

4,66

(as

2.1

21, Telek Účel, -,

latenia

enie

ZA

Z0 stĺa

mienok

a

Žiadatel'a.

lll. Záveľečnéustanovenĺa

].1

3)
]
3

Zmluva nadobúda platnosťdňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami'
Zmluva sa uzatvára na dobu

neuĺčitú

l

'_:

_ -:'_

^:^
podmienkami pripojenia

ĺe piĺva a povinnoĺi medzi zmluvnýmistranami neupravené touto ZmlUVoU sa riadia obchodnými
podmienky pripojenia"). Pĺávne
(v
ló oistrinucneisĺĺauy, r,tóôtloiia sÚiasťplevádzkového poĺiadku Pĺevádzkovaťe]'a tejto Zmluve len,,0khodné

7'tuuno strany

sa aorlooň,

vzt'ahy zaloŽené touto

lmluvou

ĺrán.z_teJto
sa spĺavujúpĺávnym poriaäkom Slovenske1 republiky SÚóne spory zmluvných

Zmluvymá pĺávom.oc riešiť

wi'rÁ.pĺĺ'iňy'úJslr'.','t,iirĺi'ĹiiŕyžiJuŕ,l'.avpĺípaĺJesplneniapoämienókuvedenychzákonec.250/]0,il-ĺ.oreguláclivsietbvých.'
je spotrebitelbm,
a ZiacIatelbm.

Žiadĺel]ktoľý

liešenie spoĺu meclzi Prevadzkovatelbm
oäu,]ur?t p,-;uó poĺiadai:ÚĹj'päňó'iä,n'
'uio'liiňoju.tuĺo
riešeníSpotrebitel\kých spoĺov pĺávo obrátiťsa na pĺĺslušnýsubjekt
alternatĺvnom
z
o
č
391Dú5l.
podŕienoŕ
uĺunó*ny,t
má za

3'4

'ákoňom
alternatĺvneho riešenia sporov.
gsobné Údaje, ktore sĺ sliaiťou tejto Zmlurry,

3'5
\,e
3.7
J

e

3.9

sÚ spracúvané v sÚlacle s

informáciami o ochĺane osobných Údajov, ktolé sÚ pĺiloženék tejto lmluve

a dostupné vŽdy v aktuálnom znení na www.zsdis.sk/gdpĺ.

strán dostane pojednom vyhotovenĺ.
Znlluva sa vyhotovu1e uo ouocľl (2) rryhotoveniach s ĺoínikoupľávnou sĺlou, pĺičomkaždá zo zmluvných
lliesta uvedeným v ods 2.l teJto lmluvy'
0dbeĺného
ldentiĺikátoŕ0m
pripo1enĺs
totoŽnýĺn
pĺeocnĺoa1úca
zmluva'o
Úrutu.3iňĺŕt.1to Zmluvy ĺráca pIainóĺ

Iechnické podmienky pripojenia.
'je 75 kalenóárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovatelbm. l'lávĺh tejto
Žiadatelbm
Zmluvy
podpísínie
návrhu'te;to
pĺi1aie
a
Leňota na
;rJsĺbyťíuvedenej lehote doruŕený Pĺevádzkoíatelbvi Uplynutim tejto Iehoý,návrh na uzatvoĺenie Zmluvy zaniká
Zmluvy Zĺadatelbm sa takto upĺavený návĺh bude
a Pľevádzkovatel'nĺm niele viaianý. ŕprĹpade a11ĺŕntoruel zmien, pľĹpadne doplnenĹ navlhu tejto

lr]eoddelitelhou sÚčastbu telto ZmlUVy je Príloha č' ]

i;ňilp;ió'ilŕŽ{',ilr;Ĺ'

povaŽovaťza nový návrh zmluvy, ktorým Plevádzkovatel'nebude viazaný'
Žiadatel'čestne vyhlasuje, že má/v čase pripojenie do DS bude mať uŽrvacie právo k

a) odbeĺnémĹelektĺiŕkémuzariadeniu,ktôrébudenazákladetejtolmlur,,ypripojenédoDS(cl'alejlen,,0dbeľné-elektrickézariadenie"),elektĺickeJ
prípojka") a lným elektľoeneĺgetickým
prĺpojke, prostreclníctvoln ktoĺej bude Odbeĺnéktrické zariadenie prlpó1ené clo DS (d'alej len ,,Elektľická

(d'alej len ,,lné zariadenia napľipojenie''),
zaliaáeniäm pĺostĺednĹctvomkíorých bude 0dberné elektrické zariadenie pĺipo1ené do DS
Žiadate|'a na uzatvorenie tejto Zmluvy a pĺipojenie
pĺĺlohe
Zmluvy,
oprávňujÚa
1
tejto
v
č.
uvedenýnl
nachádza1úclm sa za deliacirl miestom
pĺipojenie
do DS;
na
zariadenia
prĺpojky
lného
a
Elektrickej
zaĺiadenia,
elektĺického
takéhoto'0dberného
prípojka a lne zariadenia na pĺipo1enie, nachádza]úce sa za
b) nehnutel'noĺi/ ĺavbe, v/na ktoľej je/bude 0dberné elekiriŕkĺ ziriadenie, Elektĺjcká
0dbeľného elektrického zaĺiadenia,
deliacim miestom uve'deným u p'itôt . č. 1 tejto Zmlurry, zriadené, oprávňu1Úce Žiadatei'a na zriadenie takéhoto
a pripojenie takéhoto
Zmlurry
tejto
na
uzatvorenie
a
Elektricke; pĺĹpojky a lnéhá aĺiadenia na pri[ojenie v/ía take]to nehnutelhoíiAtavbe

a lného zariadenia na pľipojenie do DS.
jeho prĺslušenstve alebo na jeho prll'ahlom pozeĺnku (patriacom.k tomuto bytwému
oome,
Ak sa odberné miesto nachádza/bude nachádzaťv Ĺytovom
vlasinĺkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súhlasĺ s technickými
prĺslušný
spĺávŕaApoločenĺvó
Joňuĺ, illui.ľrestne uyňiasu1e, Že

0ĺlbeĺnéhoelekĺrkkého zariaclenĺa, Elektĺickej prĺpojky

:

l0

podmienkamipripojenia

imluvné

uvedenýmivtejto

lmluve.

uyHiu'ulu, z, sa {t.*to* tejto Zmluvy

't"ny
V tiesni ani za Á;paone

a je1

Prĺlohy č. 1 ĺiadne oboznámili,

s

l

':_ ?__l'' .^ _^t-^l-..-^+.,.
je] obsahom bez výhĺacl sÚhlasia, ZmIuva nebola uzatvorená

nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné ílany potvrdzujÚ ĺ'ojlmi podpismi.

Za Pľevádzkovatelh: Západoslovenská

distribučná,

a.s.
Bratislava,

8'n.)n1

Miesto, dňa
Mqr. luzana Balková, vedÚci zákazníckvch sluŽieb

Podpis
lng lveta Domal acká, supeIvĺzor

Podpis

za Žiadatelhl

'ĺľ'-r

Miesto,ď

(-

ľúqr ]ozef Belický
Pod

,l
znrluvy:122150020
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Príloha č. _ Technĺcképodmienky pripojenia
'l

1. Zo

/

DlsTBlBUcľn

strany Prevádzkovatel'a

miesta Žiadatelä v zmysle bodu ll. Špecifikácia pripojenia
Predmetom technických podmienok pripojenĺa je zriadenie nového nemeraného odberného
tejto Zmluvy

e-mail: odberatel@zsdis.sk, web:
Komunikačné kanály pĺe komunikáciu Žladatel'a s Prevádzkovatelbm sú: ZákaznĹcka linka: 0850 333 999,

www.zsdis.sk.

2. Deliace miesto

vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrini číslo19'l502

3. Zo

ĺrany Žiadatel'a

Žiadatel' pred realizáciou zabezpečí:

3.'1 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie

(d'alej PD) na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach

oprávnenou osobou, konzultáciu PD s Prevádzkovatelbm a pĺedloženiePD na konečnéodsÚhlasenie Pĺevádzkovatelbvi,

Žiadatel' d'ale; zabezpečí

odberu po rozvádzač
3.2 vyhotovenie nového prÍvodu od deliaceho miesta alternatÍva od hlavného domového vedenia po rozvádzač nemeraného
nemeĺaného odberu káblom podl'a odsÚhlasenej projektovej dokumentácie,

pripojenia tejto Zmluvy,
3.3 osadenie hlavného ističa s vypÍnacou charakter|stikou "B'', V Zmysle bodu ll. Špecifikácia

3.4 istenie prípojky spoločne s hlavným domovým vedenÍm,

3.5 vyhotovenie krytu svoriek hlavného

iíičaa všetkých nemeraných castítak, aby boliplombovatelhé,

3.6 trvalé označenie hlavného ističa nápisom: NEMERANÝ 0DBER.

Žiadatel'po realizácii doručíPrevádzkovatelbvi

1x

zariadenia od deliaceho miesta po rozvádzač
správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške(revíznu správu) vybudovaného elektroeneÍgetického

nemeraného odbeľu vrátane,

314

Číslozmluvy:

'l

22150020
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/

BlsTRlBtlcľlA

rea|izácie' potvrdený
podl'a bodov ].2 a 3.3, svyznačením realizátora a dátumu
plán skutočného vyhotovenia elektroenergetického zaľiadenia
PD'
oproti projektovanému stavu na podklade odsÚhlasenej
oprávneným zhotovitelbm s vyznačením všetkých zmien
1 x

Pro,ektovú dokumentáciu nám zašlite spolu so

žiadoĺio vyjadĺenie

k projektovej dokumentácii:

pĺĺstupnána: https://www.diportal.sk/ziadost-oĺtanovisko-k_pd/#/ziadost

_

_v

je
elektronickej forme cez aplikáciu, ktorá

alebo

vpapierovejformenadoručovaciuadĺesu:lápadoslovenskádistribučná,a's.,P.0.BOX292,B'1000Bratislava'l'

ktoĺá 1e prístupná na:
podmienok pripojenia nám zašlite: - v elektronickej forme cez aplikáciu,
Dokumentáciu potvrdzujÚcu splnenie technických

www.zsdis.sk/dokumentacia alebo

-

a.s', P.0. BOX 292, B10 00 Bratislava
v papieĺovejforme na doĺučovaciu adľesu: Západoslovenská distribučná,

'1

- čísloZmluvy o pripo1enĺ
V prípade akejkolvek komunikácie v tejto veci' prosím uved'te značku

podpisu Zmluvy o
pĺipojenia Z0 stÍany Žiadatel'a je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa
Na plnenie vyššieuvedených technických podmienok

pĺipojeníoboma zmluvnými stranami. Uplynutĺm

te1to lehoty Zmluva o

pripojenízaniká'

Žiadatel'je povlnný:

-

udĺŽiavaťsvojeelektroeneĺgetickézariadeniavtechn|ckyzodpovedajÚcomstavetak,abyvyhovovalipoŽiadavkám,ktorésústanovenép|atnými

_

ohlásiťzáĺhdoelektrickejinštalácie,priktorej1epotrebnéodplombovaniečastielektroenergetickéhozariadenia,natelefónnomčÍsle0B50

majetok osÔb a nespôsobovali poruchy v distribučnej sústave,
právnymi predpisml a technickými noĺmami, a aby neohĺozi|i život, zdľavle alebo

lmluvy o pĺipojení odberného elektrického zariadenia Žiadatel'a d0
333 999 (zásah bude povolený aŽ po písomnom akceptovaní návrhu
pĺedpokladu, Že je v Zmluve o pripojení poplatok vyčíslený)'
distribučnej sÚstavy a po úhľadepripojovacieho poplatku za

-

vprípade,aksaodbernémiestonachádza/budenachádzaťvbytovomdome,jehoprĺslušenstvealebonajehopril'ahlompozemku(patriacomk

pĺeukázat] Že príslušný
doručenia výzvy Prevádzkovatel'a Prevádzkovatelbvi
tomuto bytovému domu), najneskÔr v lehote 14 kalendárnych dní od
v te1to
dome sÚhlasís technickými podmienkami pĺipojenia uvedenými
správcaApoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom

lmluve.

-

elektrickejenergie, ktoĺé
a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania
dodrŽaťTechn|cké podmienky prevádzkovatel'a distribučnejsústavy

sÚ zveľejnené na

webovom sÍ'ile Prevádzkovatel'a (www'zsdis'sk)'

Telefónny k0ntakt Žiadatel'a: 0] 1 7702]5

1

Emailový kontakt Žiadatel'a: szabova@sala.sk
414

Číslozmluvy:

1

22150020

