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24ZZ561

1

7i960009

ElC kód 0dberného miesta

/

122169607

5

Člslo zmluvy

Člslo obchodného partrlera

1

00002045

ZÁPAIl0st0VEľ'lsKÁ
DlsTR lBUcNÁ

Zmluva 9 p{pojení odberného elektrického zariadenia žiadatel'a
do distribučnej sústavy
(uzatvorená v sÚlade s 5 31 ods. 2 písm. h)
zákona č' 251l20DZ. z. o energetike a o Zmene a doplnení niektoryĺch
zákonov,

d'ale.i

len

'Zmtuva")

Zmluvné
Prevádzkovateli

Západoslovenská distl|bučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

ĺC0:

36 36',1 518

DlČ:

20D189048

ĺČ0pH:

5K2022189048

ZastÚpený osobami oprávnenými konat'a podpisovaťvo veciach Zmluvy:
Mgr. luzana Balková
vedúci zákaznrckych sluŽieb
ĺng. Darina Lenčéšová

supervzor

Zapísaný v 0R 0S BA l, oddiel Sa, vloŽka člslo: 3879/8
DrŽitel'povolenia na diýribúciu elekľiny vydanérlo ÚRso

č 2007E 0258
Ďa

lej

Čĺsloĺttu/lód banky: 26281/B 10)l1100

len,,Prevádzkovatel"

Žĺadĺel:
NAM sVÄTEJ TR0J|(E 7,927 01 ŠAĽA

---

IBAN:

SK84 i i00 0000 0026 tB1/ 8102

BIC

TATRSKBX

(SW|FT):

ZastÚpený osobami oprávnenýmĺ konaťa podpisovať

Mesto Šal'a Mestský úrad

-

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

lČ0:

00 306 1 85

DlČ:

2021024049

vo veciach Zmluvy:

Mgr. Jozef Be|ický

lČ 0pĺ:

Zapísaný v 0R, 0S Šal'avloŽka číslo-

Bankovéspojenie: 5lovenskásporiteliia,a.s.
Čĺsloúau/kód

I

Ďalej

IBAN:

len,,Žiadatel"

Bl(

banky 5nn06282l0g00

(SWIFT):

SK82090000000051 24306282
GTBASKBX

I

l. Predmet a úče|Zmluvy

I

1.1 Predmetom Zmluvy

i)

------

je:

záväzok Prevádzkovatel'a na základe Žiadosti Žiadatel'a o pripojenie do

diĺribučnejsúĺavy
Prevádzkovatel'a (d'alej len ,,D5,,) zo dňa7.).)022
zabezpečiťmaxĺmálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto
Zmluve a rlmoŽniťpripojenie Žiadatelä do DS po splnenípovinnostíŽĺadatel,a
uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia (vĺd'odsek 3.3 tejto
Zmluvy), v lechnických podmĺenkach prevádzkovatel'a dĺstrĺbučnej
sÚĺavy
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 Zmluve a gbchodných podmienkach
pripojenia.

-N
EY
-O

1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

i)

-o
-ul
EO
-@

'l'3

:N
-o
-<
-tÄ

-ič
-f

114

vytvorenie materiálno{echnických

podmienok a predpokladov na budÚcu dĺstribÚciu a dodávku
elektriny do odberného miesta uvedeného
v článku ĺl' tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení0bchodných podmienok
pripojenia pripojené do D5 odberné elektrické zariadenie
Žĺadate1a,

iĺ) špecifikácĺa pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného
elektrickéh0 Zariadenĺa Žiadatel'a do D5.
Predmetom tejto Zmluvy nie je
ýzĺcképripojenie odberného elektrického zarĺadenia Žĺadatel'a do DS. Na lzické pripojenie je potrebné splniť

podmienky vyplývajÚce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy
o zdruŽenej dodávke elektrĺny alebo samoĺaĺnejzmluvy o prĺstupe
do distrĺbučne.i
sústavy a distribÚcii elektriny a 5amostatnej ZmIuvy o dodávke elektriny.

ZÁPAD0sL0VEN

KA

s

DlsTRlBUcNÁ

/
pripoienia
špecifikácia odberného miesta

).1

RĹMsKA

)'2

5,0ll2,0l12,

-,ill

b) Napät'

a) Adresa Odberného miesta

ll l.

25 (A)

]T

úroveň c) Max. rez. kapacita

d) Typ

NIE

merania

e) Výľoba na

0M

Cena za pripojenie (splatnosť14 kalendárnych dn0

59)5

Bez DPH (EUR)

23

lfx

NN

05 ŠAĽA

Cas

lnenia

redmetu Zml

1i,85

71,10

1D169607

DPH (EUR)

Spolu k úhrade (EUR)

Variabilný symbol

30 dníod termĺnu

latenra ce

ZA

enia Technic

a

ĺa zo

enok

h

stĺ

liadatelh

Záverečné ustanovenia
lmluva nadobÚda platnosťdňom je1 podpisu obidvomiznlluvnýmĺ stranami.

3'1

3)

3.3

lmluva sa uzatvára na dobu neurČitú.

pripoJenia
ZmIuvné sträny sa dohodli, Že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto ZmIuvou sa rĺadia obchodnýrni podmienkami
pripojenia")'
podmienky
Právne
(v
tejto Zmluve len,,0bchodné
do diĺ1bučne; sÚstavy, ktoré tvorĺa súcasť prevádzkového poriadku Prevádzkovate|'a
vĺ'ahy zaloŽeňé toutoZmluvou sa spravujú právnym poĺiadkom Slovenskej republiky Súdne spory zmluvných ĺrán z tejto Zmluvymá právomor riešiť

výlučÁe príslušný súd 5lovenskej republiky. ŽiadateI'má v prĹpade splnenia podmienok uvedených zákone c. 250/201)l.z.o ĺequláciiv sietbvých
odvovĺach právó požiadat Úrad-pre reguláciu sietbvých odvetvío riešenie sporu medzt Prevadzkovatelbm a Žladatelbm. Ziadate|] ktorý ]e 5potrebite|bm,
má za podmienok ustanovených zákoňom t. 391 /201 5 l. z. o alternatívnom riešeníspotľebite|skýth sporov právo obrátit'sa na prĺslušnýsubjekt

3.4
3

5

3'6

3't
j.B

3.9

alternatĺvneho ĺiešenia sporov.
gsobné úda1e, ktoĺésú sÚčastbu tejto Zmluvy, sÚ spracÚvané v súlade s informáciamĺ o ochrane osobných Úda1ov, ktoré sÚ priložené k tejto Zmluve

www zsdis.sk/gdpr.
Zmluva sa vyhotovu1e vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom kaŽdázozmluvných strán dostane pojednom vyhotovenĹ'
a dostupné vŽdy v aktuálnom znenĺ na

Uzatvorenĺníte1toZmluvystrácapIatnost'predchádza1ÚcazmIuvaopripojenĺstotoŽnýmidentĺfikátorom0dbernéhomiestauvedenýmvods.2.1tejtoZmIuvy.
Neoddelitelhou súčastoute1to lmluvy je Príloha č. ] - Technické podmienky pĺipo1enia.

Lehota na pri1atie a-podpísanie návrhu tejto lmluvy Žiadatelbm je 75 kalendárnych dnĺ odo dňa jeho podpísanĺa Prevádzkovatelbm. Návĺh teJto
lmluvy podpísaný Žiadátebm musĹ byťv uvedenej lehote doručený Pľevádzkovatelbvi. UplynutĹm tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká
bude
a Prevádzkovatel'ním nie je viazaný. V prípade akýchkolvek zrnien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadatelbm sa takto upravený návrh
povaŽovat'za nový návrh zmluvy, ktorým PrevádzkovateI nebude viazaný.

Žiadatel'čeĺne vyhlasuje, Že má/v čase pripojenie do DS bude mat'uŽĺvacie právo

k

a) odbernémuelektiickémuzariadeniu,ktoĺébudenazákladetejtoZmluvypripojenédoDS(d'ale;len,,0dbernée!ektĺickézariadenie"),elektrickej
prÍpojke, pĺostrednĹctvom ktorej buĺJe 0dberné ktrické zariadenie pripojené do DS (d'alej len ,,EIektľická prípojka") a iným elektroeneĺgetickým
zarĺaáeniam prostrerlnĺctvom ktorých bude Odberné elektrické zariadenie pripojené do D5 (d'alel len ,,lné zariadenia na pľipoienie"),
nachádzajúciil sa za deIiacim mlestom uvedeným v prílohe č. 1 te]to Zmluvy, oprávňujÚce Ziadatel'a na uzatvorenie tejto Zmluvy a prĺpojenie

takéhoto 0dberného elektrického zariadenia, Elektrickej prĹpojky a lného zariadenia na pripojenie do DS;
b) nehnutelhosti/ stavbe, v/na ktorej je/bude 0dberné elektrické zariadenie, Elektrická prĹpojka a Iné zariadenia na pripo1enie, nachádzajÚce sa za
deliacim miestom Lrvedeným v prílohe č 1 tejto lmluvy, zriadené, oprávňu1Úce Žiadatel'a na zrladenie takéhoto 0dberného elektrického zarĺadenia,

Elektrickej pľĹpojky a lného zariadenia na pripojenle v/na takejto nehnutelhosti/stavbe a na uzatvorenie tejto lmluvy a pripojenĺe takéhoto
0dberného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a lného zariadenia na pripojenie do DS.
(patriacom k tomuto bytovému
Ak sa odberné miesto nachádza/bude nachádzať v bytovorn dome, jeho príslušenstve alebo na jeho prrl'ahlom pozemku
priestorov
dome súhlasís technickými
v
bytovom
nebytových
bytov
a
prrslušný
vlastníkov
správca/spoločenývo
dornu), Žĺadatel'čeĺnevyhlasuje, Že
podmienkami pripojenia uvedenýmĺ v tejto Zmluve'

3]0

Zmluvnéstĺanyvyhĺasujú,ŽesaitextomtejtoZmluvyajejPrílohyč.'lriadneoboznámili,s1ejobsahombezvýhradsúhlasia,Zmluvanebolauzatvorená
v tiesni aniza nápadne nwýhodných podmienok, na dÔkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzu1ú svojimi podpisml'

Za Prevádzkovatelh: Západoslovenská distribučná,

a.s.

Bratislava,9

).)U7

Miesto, dňa

Mqr luzana Balková, vedúci zákaznÍckych služieb
Pod pis

lnq Darina Lenťéšová,supervzor

"oľiĺoq.l

za Žiadatelh:

4

M

r. JozefBeli

/o^^-/

n-

pts

i'

)14

ČĹslo zmluvy:

1D169607

ZÁPAD0sL0UENsKÁ
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/
Príloha č. 1

-

c NÁ

Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovatel'a

Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dÔvodu pripojenia exĺstujÚceho odberného mieýa do distribučnej sústavy bez zmeny technických para metrov

tohto odberného miesta definovaných v bode ll. Špecifĺkácia pľipojenia tejto Zmluvy' Technĺcké podmienky pripojenia zostávajÚ zachované a zo
strany Prevádzkovatel'a nie je potrebné splniťŽiadne d'alšie technické podmienky, tým nie je dotknutá povinnosť Prevá dzkovate|'a dodrŽĺavať

technické podmienky prevádzkovatel'a dĺstribUčnej sústavy, ktoré sÚ záuázné pre všetkých ÚčastnÍkov trhu
webovom

sÍd le

Prevádzkovatel'a

s

elektrinou,

a

ktoré sÚ zverejnené na

(www.zsdis.sk).

Komunikačnékanály pre komunikáciu Žiadatela

s

Prevádzkovatelbm

sÚ:

Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdis.sk, web

www.zsdĺs.sk.

2. Deliace mieýo
Poistkové spodky v prípojkovej skrĺni NN č' 3'l 7 03 0]

3. Zo strany Žiadatel'a

Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dÔvodu pripojenia existujÚceho odberného mieýa do distribučnej sústavy bez zmeny technických para metrov

tohto odberného miesta definovaných v bode ll. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy. Technické podmienky pripojenia zostávajÚ zachované a zo

ĺrany Žiadatelh

nie je potrebné splniťŽĺadne d'alšie technické podmĺenky, s výnimkou tých, ktoré sú d'alej uvedené v tejto prílohe, tým nĺe je

dotknutá povinnosťŽiadatel'a dodrŽiavaťtechnické podmienky prevádzkovatelh distrĺbučnejsústavy, ktoré sú záuázné pre všetkých účastníkovtrhu
elektrinou.

Žiadatel' doručí Prevádzkovatelbvĺ

-

1 x správu o

odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) vybudovaného elektroenergetického zarĺadenia od deliaceho miesta po

elektromerový rozvádzač vrátane.

Dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie technických podmienok pripojenia nám zašlite: - v elektronickej forme cez aplikácĺu, ktorá je pľístupná na:
www.zsdis.sk/dokumentacia

_

alebo

vpapierovejformenadoručovaciuadresu:Západoslovenskádistľibučná,a.s.,P.0'BOX292,81000Bratislava'l

V prrpade akejkolvek komunikácie v tejto veci, prosĺm uved'te značku - čísloZmluvy o pripojení

Na plnenie vyššie uvedených technických podmienok pripojenia zo strany Žiadatelh je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy o
ČÍslozmluvy:

314

nlil69601

s

2i1..1

LU

VA

/

ZÁPAD0sL0UENsKÁ
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pripojeníoboma zmluvnýmĺstranami. Uplynutím te.ito lehoty Zmluva o prĺpojenízaniká

Žiadatel'1e povinný:

-

udrŽiavaťsvojeelektroenergetĺckézariadeniavtechnĺckyzodpovedajÚcomstavetak,abyvyhovovalĺpoŽiadavkám,ktorésústanovené

platnýmĺ právnymi predpismi

a

technickými normami, a aby neohrozilĺŽivot, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobovaĺĺ poruchy

V

dĺstrĺbučnej

sústave,

-

zabezpečĺťtechnicképodmienky pľe montáŽ určeného meradla, jeho sÚčasti a príslušenstvopre
typ merania dohodnutý v článku ll. tejto
'l
Zmluvy a to tak, aby po jeho montáŽi bol ĺred člselníkaurčenéhomeradla vo výške 1
000 - 700 mm od podlahy alebo upraveného terénu,

-

zabezpečiť montáŽ plombovatelhého hlavného ističa pred určeným meradlom s menovĺtou
hodnotou prÚdu zodpovedajúcou hodnote

maxĺmálnej rezervovanej kapacity dohodnutej v článku ll. tejto Zmluvy s charakteristikou
typu "B",

-

pred vykonaním zásahu do elektrĺďej inštalácĺe, prĺ ktorej je potrebné
odplombovanĺe časti elektroenergetického zariadenia, je Ži adatel'
povinný tÚto skutočnosťohlásiť na telefónnom čísle0850 333 999 (do
inštalácie môŽe Žiadatel'zasahovat):

sÚ

po písomnom akceptovaní návrhu Zmluvy o prĺpojení odberného elektrického
zariadenia žiadate1a do distribučnej sústavy,

po odsúhlasenízásahu do elektrickej inštalácie Prevádzkovatelbm,

dodraťTechnické podmienky prevádzkovatel'a distrĺbučnejsÚstavy a Pravidlá pre prevádzkovanie
a montáŽ merania elektrickej energie, ktoré
zveľejnenéna webovom sídle Prevádzkovatel'a (www.zsdis.sk)

Telefónny kontakt Žiadatel'a: 09'l 1550184
Emailový kontakt Žiadatelh. szabova@sala.sk

Číslozml uvy: 1221 69607
414

