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ElC kód 0dberného miesta Čĺslo zmluvy (íslo obchodného partnera

Zmluva o pľipojení odberného elektrického zaľiadenia žiadatel'a
do distľibučnej sústavy
(uzatvorená v sÚlade s 5 31 ods. 2 pĺsm. h) zákona č' )5112012 Z' z. o energetike a 0 Zmene a doplnení niektoých zákonov, d'alej len ,,Zmluva")

Zmluvné

l. Predmet a účelZmluvy
1.1 Predmetom Zmluvy je:

ĺ) záväzok Prevádzkovatel'a na základe žiadostiŽiadatel'ô o pripojenie do distribučnejsÚstavy Prevádzkovatel'a (d'alejlen ,,D5') zodňaD.2'2ú)
zabezpečiť maximálnu ľezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto ZmIuve a umoŽnĺť pripojenie Žiadatel'a do D5 po splnení povinností Žiadatel'a

uvedených v 0bchodných podmienkach prĺpojenia (vĺd'odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovatel'a diĺribučnej sÚĺavy
a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),

ĺi) záväzok Žiadatel'a uhradiť Prevádzkovatelbvi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a 0bchodných podmienkach
pripojenia.

1.2 Účelom tejto lmluvy je:

i) vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budÚcu distribÚciU a dodávku elektrĺny do odberného miesta uvedeného

v článku ll. tejto lmluvy, v ktorom bude po splnenĺ Obchodných podmienok pripojenia pripojené do D5 odberné elektrické zarĺadenĺe Žiadatel'a,

ii) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadatel'a do Ds.

].3 Predmetom tejto Zmluvy nie je ýziďé pripojenie odberného elektrického zariadenia Žĺadatel'a do DS. Na fi7zické pripojenie je potrebné splniť
podmĺenky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prĺstupe do dĺstribučnej

sÚstavy a distrĺbúcii elektriny a samostatnej zmIuvy o dodávke elektriny.

Prevádzkovatel]

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratĺslava

Zapĺsaný v 0R 05 BA l, oddiel Sa, vloŽka čhlo: 3879/8

DrŽitel' povolenia na distrĺbúciU elektriny vydaného ÚRS0

č. 2007E 0258.

Da lej len,,Prevádzkovatel"

lČ0: 36 361 5lB

DlČ: 20221B904B

lČ opH: 5K2022189048

ZastÚpený osobanlĺ opĺávnenými konat' a podpisovat' vo veciach Zmluvy:

Mqr' Zuzana Balková

vedúcĺ zákaznkkych sluŽieb

lng. Darina Lenčéšová

supervízor

Bankové spojenie: Tatra banka, a's.

Čĺslo únu/kóĺ banky: 2628178102/',l ]00

IBAN: SK84 1100 0000 002il817 8102

Blt (SWIFT): TATRSKBX

Žiadatel:

Mesto Šal'a Mestský Úrad

NAM SVÄTU TRo]lcE 7,927 01 ŠAĽA

t(0:

DlČ:

I( DPH

00 306 
'ĺ85

2U1024049

Zapĺsaný v 0R,05 Šal'a vloŽka číslo -

Ďalej len,,Žiadatet"

Zaĺúpený osobami oprávnenými konat a podpisovať

vo vecĺach lmluvy:

Mgr. Jozef Belický - prĺmátor

Bankové spojenie: 5lovenská sporitelha, a.s.

Čĺsto ĺĺu/koĺ banky sĺz+30o28210900

IBAN: 5K82090000000051 14306282
Blt (SWlFi): G|BASKBX
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il. kácia pripojenia

)'1 Špecifikácia odberného miesta

V. ŠRoBÁRA 1 1, PR1B, PR'l 8, -,92l 01 ŠAĽA NN ĺfx 20 (A) 'rT
NIE

a) Adresa 0dberného miesta

).2 Cena za pripojenie (splatnosť14kalendárnych dnI

b) Napätl Úroveň c) Max. ľez. kapacita d) Typ merania e) Výroba na 0M

0,00 0,00 0,00 1)2174107
Bez DPH (EUR) DPH (EUR) Spolu k úhrade (EUR) Variabilný symbol

).3 (as etu 10 dníod termĹnu a Ĺd ea nenia T ien ok zo str Žiadatel'a

lll. Záveľečné ustanovenia

] ] Zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpisu obidvomizmluvnými stĺanamiil Zmluva sa uzatvára na dobu neurčĺtÚ.

3'] lmluvné Írany sa dohodli, Že práva a povinnosti medzJ,zmluvnýmistranamineupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými poĺJmienkami prĺpojenia
do dĺstribučnej sÚĺavy, ktoré tvoria súčast prevádzkového poĺiaĺku Prevádzkovatel'a (v tejto Zmluve len'oĹcr,oJno podmiónky'pripojenĺu;l piĺ,i*
vzt'ahy aloŽené touto Zm]uvou sa spravujÚ pĺávnym poriadkom 5lovenske1 ĺepubliky. SúÚne 

'po'y ''ruunĺ,Ĺ 
strĺn'z te1to zmrúvy má práíomoc riešiť

výlučnepríslušnýsÚd5lovenskejrepubliky.Žiadate|'mávprípadesplneniapoämienókuvedených'zákoneĹ.lsoilnn|tz.-' o'.qu1ĺ,ĺiňňľá'ĺžň 
_-

odvetviach právo poŽiadaťÚrad pre reguláciu íeťovýchodvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovatelilm a Žĺajátelom. Žiaaateĺ; ktoý1e spotrebitelbm,

T'ľľ:lT]:'"9'Iustanovených 
zákonom č.391l2015l.z. o aIteĺnatĺvnom riešenĹspotrebitelskych sporovlĺvo oňrátiťsa na prlsluíýĺun;eli

atternatt\/neno nesenia sporov

3'4 Osobné Údaje, ktoré sÚ sÚcaĺbu tejto lmluvy, sú spracúvané v súIade s informáciamĺ o ochrane osobných úda1ov, ktoré sú prĺloŽené k tejto lmluve
a dostupné vŽdy v aktuálnom znenĹ na www.zsdĺs.sk/gdpr.

1 : Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnikou právnou silou, pričom každá zo zmluvných stĺán dostane po jednom vyhoiovení.

19 Uatvorenĺm te]h Zmluvy stráia platnosť predchádajúca zmluva o.pripo1enís toiožným ĺdentifikátorom 0dberného miesia uveaenym u odr. z.t tqto zmluvy.3.7 Neoddelitelhou 5Účastbu 1ejt0 Zmluvy;e Prŕloha č' 1 
-- 

Technĺcke pódmienky prĺpô]enia.
3.8 Lehota na prijatĺe a podpĺsanie návrhu tejto lmluvy ŽiadateJbm je zs-kaleldĺinycň dnŕ odo dňa jeho podpsania Prevádzkovatelbm Návrh tejto

Zmluvy podpĺsaný Žĺadatelbm musĺ byťv uvedenej lehote doruŕený Prevádzkoŕatelbvi' Uplynutĺľl t,jto läľ'oty n;uir' nl uzatvorenĺe Zmluvy zaniká
aPrevádzkovate|'nŕmniejeviazaný VprpadeakýchkolVekzmien,prípadnedoplnenínávrhutejtoz,í,luuyŽaout,romsataktoupravenýníuir'uuĺ,
považovaťa nový návrh zmIuvy, ktorým Prevádzkovatel'nebude viazáný.

3.9 Ziadatel'cestne vyhlasuje, ze má/v čase pripojenie do D5 bude maťužÍvaiie právo k

a) odbernémuelektrickémuzarĺadeniu,ktorébudenazákladetejtolmluvypripojenédoD5(d'alejlen,,0dbernéelektrickézaľiadenie,,),elektrĺďe1
prlpojke, prostrednĹctvom ktorej bude 0dberné ktrické zariadenie pripójené db D5 (d'alel len "tl.Lt'i,lĺ pľípojka,,) a iným elektroenô,qrii ky'
zariadeniam prostredníctvom ktorých bude 0dberné elektrickézarĺadeňie pripojené oo'ls (ulllej len ,,lné zaľiaäenia ná pľipojenie,,),
nachádajÚcim sa za delĺactm miestom uvedeným v prĺlohe č 1 telto Zmltrvy, oprávĺu'1úce Žĺadátebrla Uz;ilgrenĺe te1to zinlúvi a prlpójenie
takéhoto 0dberného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a lného zarĺadónla na pripojenie do D5;

b) nehnutelhosti/ stavbe, v/na ktorej je/bude 0dberné elektriŕké ziriadenie, Elektrĺcká p'ĺiojLu'a lné zaľiňenia na pripo1enie, nachádzajúce sa za
deliacim miestom uvedeným v prĺlohe č. 1 tejto lmluvy, zriadené, oprávňu1Úce Žiadatei'a Áa zriadenie takéhoto 0dberného elektľického zariadenĺa,
Elektrickei prĺpojý,a.lného zarladenia na pripojenie v/na takejto nehnutelhostiÁtavbe a na uzatvorenŕ trito Ž'luuy u pripojenie takéhoto
0dberného elektrického aĺiadenia, Elektriďej prĺpojky a lného zariadenia na pripojenie do D5'

Ak sa odbenlé miesto nacháda./bude nachádaťv bytovoni dome, jeho prĺslurenĺveilóbo na jeho pril'ahlom pozemku (patriacom k t'mut' bytovému
domu), Žiadatel'čeíne vyhlasuje, Že prĹslušryí správáÁpolocenĺvó vla'inĺlou Ĺŕou u nebytoých rj'i,itor.ou',iňyiouô' oo', sÚhlasís technickýmĺ
podmienkami pripojenia uvedenými V tejto lmluve.

3'10 ZmluvnéstranyvyhlasujÚ,Žesa,stextom.tejtoZmluvyaje]Prĺlohyč.1riadneoboznámiIi,s1ejobsahombezvýhradsúhlasia,lmluvanebolauzatvorená
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podnlienok, na dÔkaz čoho 1u obe zmluvné ĺrany potŕĺázujÚ svojimi poápismi'

Za Pľevádzkovatelh: Západoslovenská distribučná, a.s'

Bratislava, D.3.2022
Miesto, dňa

Mqr. Zuzana Balková, vedúci zákazn Ĺckych sluŽieb

Podpis t
lnq. Darina Lenčéšová, supervízor

Za Žĺadatelä:

Jozef Bel

2t3

,riT,
3 .2!22

Miesto,

Podpis

-k

Čĺslo zmluvy: D2174107.*
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Príloha č. 1 - Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovatel'a:

Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu zmeny odberatel'a elektriny na odbernom mieste bez zmeny technĺckých parametrov existujúceho
odberného elektrického zarĺadenia. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a Zo strany Prevádzkovatel'a nie je potĺebné splniťžiadne
d'alšĺe technické podmienky; tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovatel'a dodrŽiavaťtechnické podmienky prevádzkovatel'a dĺstribučnej sústavy,
ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.

2. Deliace miesto:

poistkové spodky v prípojkovej skľĺnĺ nn

3. Zo strany Žiadatel'a:

Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu zmeny odberatel'a elektrĺny na odbernom mieste bez zmeny techniďých parametrov existujÚceho
odberného elektrického zaľĺadenĺa. Technické podmĺenky pripojenia zostávajÚ zachované a zo ĺrany Žiadate1a nie je potrebné splniťŽiadne d,alšie
technicképodmĺenky;týmniejedotknutápovinnosťŽiadatelä dodľŽiavaťtechnicképodmienkyprevádzkovatel'adiĺribučnejsústavy,ktorésÚ

záväzné pre všetkých úcastníkov trhu s elektrinou.

Ielefón ny k0ntakt Žiadatelä .. 
0917 7 35557

Emaĺlový k0ntakt Žiadatel'a: pastekova@sala.sk
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Čĺslo zmluvy: n2174107


