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Zmluva o pľipoiení odbeľného elektrického zaľiadenia žiadatel'a

do distribučnej sústavy
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Zmluvné

l. Predmet a účel Zmluvy

pripojenia.

1.1 Predmetom ZmluvY je:

i) záväzok Prevádzkovate1a na základe žiadosti Žiadate[l o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovatela (d'alej len 
"D5") 

zo dňa 1 '12'2v1

zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške wedenó1 v tejto Zmluve a umoŽniĺpľipjenie Žiadatel'a do D5 po splnení povinno5tí Žiadatel'a

uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia ĺuiĺ olnr í.l tó1to Zmlu,ĺy1, v Techniikých podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy

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

ii) záväzok Žiadateľa uhradiť Prevadzkovateľovi ,,nu ,u pŕpoi,nie vá výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a obchodných podmienkach

1.2 Účelomteľo Zmluvy je:

i) vytvorenie materiálnotechnických podmienok a pĺedpokladov na budúcu distĺibúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného

v článku ll' tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnenÍ obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadatel'a'

ii) špeciÍikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odbeĺného elektrického zariadenia Žiadĺela do D5'

1.] Predmetom tejto Zmlurĺy nie je fizické pľipojenie odberného elektric'kého zaĺiadenia Žiadĺel'a do D5. Na lzické pripojenie je potrebné splniť

podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvoĺ.ni, rrnruu|o,lruŽenej dodávke elekÍiny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej

,ĺĺruy u áistriĺĺciieletĺtriny a samostatnejzmluvy o dodávke elektriny.
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Zastúpený osobami oprávnenými konať a

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s'

Čĺsto ĺrtu/kod banky: 2628178102/1 100

IBAN: SK8411000000002628178102

podpisovať vo veciach Zmluvy:

Mgr. Zuz4na Balková

vedúci zákazníckych sluŽieb

lng.lveta Domaracká

supervĹzor

Bl( (SW|FT): TATRSKBX

Zapĺsaný v 0R 0s BA l, oddiel 5a, vloŽka číslo: 3879/8

óiiit.ľpo*t.niu na disľibúciu elektriny vydanéno ÚRso

č' 2007E 0258.

Ďalej len,,Pľevádzkovatel"

lČ0:

DlČ:

tČ 0pH:

Prevádzkovatell

Západoslovenská distľibučná' a.s.

Čulenova 6,816 47 Bratislava

36 361 51 8

2022189048

sK20221 89048

Zastúpený osobami oprávnenýmr konať a

Bankové spojenie: 5lovenská sporitelňa, a.s.

Čĺslo účtu/kód banky 5124306282/0900

IBAN: SK82090000000051 24306282

podpisovať

vo vecrach ZmluvY:

Mgľ' Jozef Belický

BIC (SWIFT): GIBASKBX

Žiadateľ:

Mesto Sala Mestský úrad

NAM SVATU TRul(El ,927 01 5AĽA

Zapísanýv 0R,0S Šalb vloŽka čĺslo -

Ďalej len,,Žiadatel"

00 306 185

2021 024049

lČ0:

DlČ:

lČ DPH:
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il cifikácia pľipojenia

)'1 Špecifikácia odbeĺného miesta

ŠnrÁnrn, p.l s Kamera, gzz oĺ Šnrĺ NN ĺĺx z (A) 1T NIE

a) Adresa 0dberného miesta

7.2 (ena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dnfl

b) Napätl úroveň c) Max. rez. kaPacita d) Typ merania e)Výroba na 0M

4,66 0,93
((o 1 221 50053

Bez DPH (EUR) DPH (EUR)

30 dníod termĺnu za

Spolu k Úhľade (EUR) Variabilný symbol

Las ZA a T ok ia zo Žladĺel'a.-)?
lnenia

lll. Záveľečné ustanoveniaj'ĺ Zmluva nadobúda platnosťdňom jej podpisu obidvomizmluvnými stranami.

3.2 Zmluva sa uzatváľa na dobu neurčitú.

3.3 Zmluvné strany sa dohodIi, Že práva a povinnostimedzi zmluvnýmistľanami neupĺavené touio ZmIuvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia

do distribučnejsÚstavy, ktorétvoria súčasťprevádzkr;?h, iliräil Pievjozrovaien (v tejto Zmluve len,,0bchodné podmienky pripojenia")' Právne

vztahy aloŽené touto ZmlUV6u sa spravujú právry' ;;;äkň"iňu.n'Ĺ,il'rpuuIiÚ. sĺĺne ipory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešit

výlučne prĺslušný šúd Slovenskej republiky. ziuout,r n{j u piĺpule splnenia'poämienólĺ uueoenýcŕzákone Ĺ'tso,llollZ. z. o regulácii v sietbvých

odvetviach právo poŽiadať Úĺad pre reguláciu sieťových oávetví o riešenie sporu meoii prevĺolkovatelbm a Žiadatelbm' ŽiadateL ktorý je spotrebitelbm'

mázapodmienokustanovenýchzákonom t'lglno|si'z'óalternĺÍvnoňriešeníspotrebitel\kýchsporovprávoobĺátiťsanapríslušnýsubjekt

alteľnatĺvneho rĺešenia sporov.

3.4 6sobné údaje, ktoré sÚ súčastbu tejto Zmluvy, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré sú priloŽené k tejto Zmluve

adostupnévŽdyvaktuálnomznenínawww.zsdis.sk/gdpr. .V l Y l! ---^l.'..-','-L_l"{^l^.}"^nnniaÁnnm,nlhntntioní
3.5 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach'.''nlňu právnou silou, prico.m kaŽdá zo zmluvných ýrán dostane po.jednom vyhďoveni'

3'6 Uzatvorenĺm tejto Zmluvy stráca platnosť predchádäjúc; ZňluV;; p'ipolenĺ' tôiozným identifikátorom 0dberného miesta uvedeným v ods' 2"1 tejto Zmluvy'

3'7 Neoddelitehoú súcaĺbu tejto Zmluvy je Príloha č. 1 
-_ 

Technické podmienky.pripojenia'

3 B Lehota na pri;atie a poáiňJniňĺ'rrluieito zmruvy,Žĺaoiieioň j. zs r,ulrnóĺinýcň onĺooo dňa jeho podpĺsania Prevádzkovatelbm' Návrh tejto

Zmluvy podpísaný Ziadaelbm musÍbyťv weoene;teňoieJoľuŕen1i Pĺevádzkoíatelbvi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká

a Prevádzkovater'nĺ'ňĺejeuiuraňý Vprĺpaoe arytnŕol'.ŕimien, prĺpaone doplnení návrňu tejto Zmluvy Žĺadĺelbm sa takto upravený návrh bude

povaŽovaťza nouý návrh imluvy, ktorým Prevádzkovatel' nebude viazaný'

3.9 Žiudut,|',rĺn. uýhlasu1e, Že má/v caíe pripojenie do D5 bude mať uŽĺvacie právo k

a) odbernémuelektrickémuzaĺiadeniu,ktorébudenaiákladete1toZmluvypripojenédoD5(d'alejlen.,,0dbeľnéelektľickézaľiadenie"),elektrickej
pľípojke, pr.stredníctvom koľejbude ooneľnĺ r<tiiiĹo zaľiadenie pripójäné o'o us {ĺateJten 'rteľtľi*ĺ'pľĺpojka") 

a iným elektroeneľgďickým

zariadeniam p'óĺ'.Jnĺ,tuo* rtoľycn nuoe odúeine elektľiďé Zaŕiadeňie pripojené do'D5 (dalejlen ,Jné zariadenia na-pľipojenie"),

nachádajúcim 
'iríJ,i'ii' 

ňieitom weĺeným u p'ĺór.l, č. 1 tejto lmlúvi oprávňujúce Žiadate]'a na uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie

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

b) nehnutelhostirituuň.,'ulňu rtóľe1lelnuĺe oa-ú,ľnĺ elrr<iriir<é ziriadenie, Elelĺtrická prípojkaa lné zariadenia na pilpojenie, nachádzajÚce sa za

deliacim mieĺom uue'oen1ĺm v pŕt'otle i. l telň)mruvy, iĺ'radené, oprávňuiĺce Žiadáteĺa na zriadenie takéhoto 0dberného elektľického zariadenia,

Elektrickej pľípojky a lnéhó zariädenia na prió;jňie;/íu tut r1to ňeňnutelhoĺi^tavbe a na uzatvorenie tejto Zmluvy a pľlpojenie takéhoto

0dberného et'ektĺŕterro zariadenia, Elektrickej prípojky a lného zariadenia na pripojenie do D5. 
. . .

nr 
'u 

ääň,irj ňňsiä nacháda/bude nachádzaťv 6fiol,íníJoňô,pho príslušenĺve alóbo na jeho pril'ahlom pozemku (patriacom k tomuto bytovému

;;ňi, Žiil;i,i'riiir, 
'yňĹ''i,, 

ió p,rlúsný 
'p'ĺuŕu-ĺ'poloť.n'ňó 

uLu'inĺt ou bytov a nebytoíých priestorov v bytovom dome súhlasís technickými

podmienkami pľipojenia uvedenými v tejto Zmluve'

3.10 Zmluvnéĺ,.unyuyľ,laiuiĺlzňítl*too'i,1toZmlwyajejPrílohyč.1ľiadneoboznámili,sjejobsahombezvýhradsÚhlasia,Zmluvanebolauzatvorená
v tieini ini ia ňĺfaone ň,nynoan1i,5 podmienok, na'ooŕai čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svoj|mi podpismi.

Za Pľevádzkovatelh: Západoslovenská diýribučná, a.s.

Bratislava, B. 12.2021

Miesto, dňa

Mqr. Zuzana Balková, vedÚci zákazníckych sluŽieb

Podpis

lnq. lveta Domaracká, supervÍzor
pts

za Žiadatel'a: L ĺĺ1
Miesto,

Mq

)14

r. JozefBelický
Podpis

ČísloZM uvy: 1 221 50053
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Príloha č. 1 _ Technické podmienky pripojenia
ZÁPAn0sL0t'E}lsKÁ
B IsTR lBU c ľ'lÄ

1. Zo strany Prevádzkovatel'a

Predmetom technĺckých podmienok pripojenia je zriadenie nového nemeraného odberného mieĺa Žiadatela v zmysle bodu ll. Špeciíikácia prĺpojenia

tejtoZmluvy.

Komunĺkačné kanály pre komunikáciu Žiadatel'a s Prevádzkovatelbm sú:Zákaznkka linka:0850 333 999, e-maĺl: odberatel@zsdis.sk, web:

www.zsdis.sk.

2. Deliace miesto

v1ivodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrini

3. Zo strany Žĺadatelä:

Žiadatel' pred realizácĺou zabezpečí:

3.1 vypracovanĺe realizačnej projektovej dokumentácie (d'alej PD) na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach

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

Žĺad atel' d'a l e; za bezpečí:

3,2 vyhotovenie nového prĺvodu od deliaceho miesta alternatĺva od hlavného domového vedenia po rozvádzač nemeraného odberu po rozvádzač

nemeraného odberu káblom podlb odsÚhlasenej projektovej dokumentácie,

3.3 osadenie hlavného ističa s vypĺnacou charakteristikou ''B'', V zmysle bodu ll. Specifikácia pripojenĺa tejto Zmluvy,

3.4 istenĺe prípojky spoločne s hlavným domovým vedením,

3'5 vyhotovenie kfiu svoriek hlavného ističa a všetkých nemeraných častítak, aby boli plombovatelhé,

3.6 trvalé označenie hlavného ističa nápĺsom: NEMERANÝ 0DBER'

Žĺadatel' po realĺzácii doručí Prevádzkovatelbvi:

1 x správu o odbornej pľehliadke a odbornej skúške (revĺznu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po rozvádzač -
nemeraného odberu vrátane,

5t+
Čĺslo zmluvy: 1 22150053
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-l 
x plán skutočného vyhotovenia elektroenergetického zariadenĺa podl'a bodov 3.2 a 3.3, s vyznačením realizátora a dátumu realizácie, potvrdený

oprávneným zhotovitelbm s vyznačením všetkých zmien oproti projektovanému stavu na podklade odsúhlasenej PD'

Projektovú dokumentácíu nám zašlite spolu so žiadostĺ o vyjadrenie k projektovej dokumentácii: - v elektronĺckej forme cez aplikáciu, ktorá je
pri'stupná na: https://www.diportaĺ.sk/ziadost-oĺtanovisko-k-pd/#/ziadoÍ 

alebo

- v papierovejforme na doručovaciu adresu:Západoslovenská distribučná, a.s., P. 0' B)X292,8j0 00 Bratislava 1.

Dokumentácĺu potvrdzujúcu splnenie technĺckých podmienok pripojenĺa nám zašlite: - v elektronickejÍorme cez aplikácĺu, ktorá je prĺstupná na:
www,zsdis.sk/dokum entacia alebo

- vpapierove.iformenadoručovaciuadresu:Západoslovenskádĺstribučná,a's.,P.0. 
BOx292,8.l000Bratislava1'

V prrpade akejkolVek komunikácie v tejto veci, prosĺm uved'te značku - čĺslo Zmluvy o pripojení'

Na plnenie vyššie uvedených technických podmienok pripojenĺa zo ĺrany Žiadateh je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa podpĺsu Zmluvy opripojenĺoboma zmluvnými stranami' Uplynutím tejto lehoty Zmluva o pripojeníaniká'

Žiadatel'1e povinný:

- udržiavaťsvoje elektroeneľgetické zaľiadenia v technicky zodpovedajÚcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sÚ stanovené platnýmĺ
právnymi predpĺsmi a technickými normami, a aby neohroziliŽivot, zdravĺe aĺebo majetok osôb a nespôsobovalĺ poruchy v distrĺbučnejsústave,

- ohlásiťzásah do elektrickej ĺnštalácĺe, pri ktorejje potrebné odplombovanie časti elektroenergetického zariadenĺa, na telefónnom čísle 0850
333 999 (zásah bude povolenýaŽ po písomnom akceptovanínávrhu Zmluvy o pľipojeníodberného elekľického zariadenia Žiadatel,a do
distribučnej sÚÍavy a po úhrade pripojovacieho poplatku za predpokladu, Že je v Zmluve o pripojení poplatok vyčíslený),

- v prĺpade' ak sa odberné miesto nachádza/bude nachádzaťv bytovom dome, jeho prĺslušenstve alebo na jeho pril,ahlom pozemku (patriacom ktomuto bytovému domu)' najneskôr v lehote 14 kalendárnych dníod doručeni aýzvy Prevádzkovatel'a Prevádzkovatelbvi preukázat, Že príslušný
správca/spoločenstvo vlastnÍkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sÚhlasĺs technickými podmienkami pripojenĺa uvedenými v tejtoZmluve.

- dodržaťTechnické podmĺenky prevádzkovatel'a distribučnejsÚstavy a Pravidĺá pre prevádzkovanĺe a montáž merania elektrickejenergie, ktoré
sú zverejnené na webovom srdle Prevádzkovatel,a (www.zsdis.sk)'

Telefónny kontakt Žiadatel'a: 03'l 770235.l

Ema ĺlový kontakt Žiadate|'a: szabova@sa Ia'sk

414

Čĺslo zmluvy: 122150053


