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Elt kód Odberného miesta Čĺslo zmluvy Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektľického zariadenia žiadatel'a
do distribučnej sústavy
(uzatvorená v súIade s 5 31 ods. 2 písm. h) zákona Č. )51 l)01) Z. z. o energetike a 0 Zmene a doplnení niektorých zákonov, dalej len ,Zm luva")

Zmluvné

l. Pľedmet a úče|Zmluvy
'l.l 

Predmetom lmluvy je:

|) záväzokPrevádzkovatel'anazákladežiadostiŽiadatel'aopripojeniedodistribučnejsústavyPrevádzkovatel'a(d'alejlen,,DS')zodňú3.3.)0)

zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umoŽnit pripojenie Žiadatel'a do D5 po splnenÍ povinnostíŽiadatel'a

uvedených v Obchodných podmienkach pĺĺpojenia (vid'odsek 3.3 tejto Zmluvy), v lechnických podmienkach prevádzkovatel'a distribučnej sústavy

a v Technických podmienkach pripojenia (PrĹloha č. 
'l 

tejto Zmluvy),

ii) záväzok Žiadatelä uhradiť Prevádzkovatelbvi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a 0bchodných podmienkach

pripojenia.

1'z Účelom tejto Zmluvy je:

i) vytvorenĺe materiálno{echnických podmienok a predpokladov na budÚcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného mĺesta uvedeného

v článku ll. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok prĺpojenia pripo1ené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadatel'a,

ii) špecifĺkáciapripo1eniaastanovenietechnickýchpodmĺenokpripojeniaodbernéhoelektrickéhozariadeniaŽiadatel'adoD5.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je |rzické pripojenie odberného elektrického zariadenĺa Žiadatel'a do DS. Na ĺ7zické prĺpojenie je potrebné splniť

podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združene1 dodávke elekľiny alebo samostatnej ZmluVy o prtstupe do dĺstribučnej

sÚstavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.

Pľevádzkovatell

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Zapĺsaný v 0R 05 BA l, oddiel 5a, vloŽka čĺslo: 3B79lB

DrŽitel'povolenia na distÍibúciu elekľĺny vydaného ÚRSO

č. 2007E 0258.

Ďalej len,,Pľevádzkovatel"

lČ0: 36]61 518

DlČ: 2022189048

tČ lpH: 5K2022189048

lastÚpený osoba m ĺ oprávnenými konať a podpĺsovať vo veciach Zml uvy:

Mgr. luzana Balková

vedúci zákazníckych sluŽieb

Ing. Daĺina Lenčéšová

supervzoľ

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Člslo ĺttu/toĺ banky: 2628178102/1 ]00

IBAN: 5K84 1100000000262817 810)

Blt (SW|FI): TAIRSKBX

Žiadatel:

Mesto Šal'a Mestský Úrad

NAM SVÄTE] TR0]|(E 7,927 01 ŠAĽA

lČ0:

DlČ:

lČ DPH

00 306 r85

)wn4049

Zapísaný v 0R, 05 Šal'a vloŽka číslo -

Ďalei len,,Žiadatel"

Zastúpený osobami oprávnenými konaťa podpisovať

vo veciach Zmluvy:

Mgr. Jozef Belický - primátor

5ylvia Paštéková

Bankové spo1enie: 5lovenská sporitelňa, a.s.

Číslo úctu/kód banky 51243p62B)/0900

IBAN: 5K82090000000051 2430í18)
BIC (SWIFT): GIBASKBX
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lll. Záverečné ustanovenĺa

] ] Zrnluva nadobÚda platnosť dňom 1ej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.3'2 lmluva sa uzatvára na dobu neuĺčjtú'
3'3 Zmluvné strany sa dohodli, Že práva a povinnosti medzi,zmluvnými stĺanamineupravené touto 1mluvou sa riadia obthodnými poĺlmienkami pripojeniadodistribuťnejsÚstavy,ktorétvoĺiasÚcast'prevádzkovéhopoĺiadkup'ruĺJ*ouuilii(vtejto1lnluvelen,,0bchodnépodmienkypripojenia,,) 

Právnevaähy zaloŽené touto Zmluvou sa spravujú právnym porlaäkom 5lo'.n'k,J ;ril;ii[y sĺone spory zmluvných strĺn) re,to lmluvy má právomoc riešit,výIučne príslušný sÚd Slovenskej republiký. Žiaoateľmĺ v prípade splnenĺ'brjňŕráL 
''rj;í;h;;iiffi ä ''ô))|'ir 

r, .ro regulácii v sietbvýchodvetviach právo poŽiadat'Úrad pre ľeguláclu sĺetovýo odvetvi' ňlirri, 
'ňä' 

mrĺrĺ p,.euĺo'Lo'ui iĹ' , zir jrIrbm. 
liadatel) ktorý je spotrebitelbm,

ľÄ,.ľľĺĺlffii?I:;ľiiflľ:'zákoňm(3yl2ó15zzoatternaiĺno,ňiiri,'ĺ'prĺ-lit,i'Ly,r,,prňrpävääňrĺtiľsanaprlslušnýsubjekt
3'4 Osobné Údaje' ktoré sÚ súčastbu tejto lmluvy, sÚ spracÚvané v sÚlade s informáciami o ochrane osobných Údajov, ktoré sÚ priloŽené k tejto lmluvea doĺupné vŽdy v aktuálnom zneni na www.zsdis.sk/gdpr.
3'5 lmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach i ňínulou právnou sĺlou, pĺičom kaŽdá.zo zmluvných stĺán dostane po1ednom vyhotovenĺ.

i,i ilääHälfr:?'l'J]iJ,1i:];;}'J1[ľfu"illľľľ:',ľlltft1eTťilÝ.;ň;.ä,.ä'''ffiľ.'äffi:ilil]iľj,*aaĺ'.uoí, iii,iioz,,ruuy
3'B Lehota na prijatie a podpĺsanie návrhuiejto Zmluuy ziuaiirioňi. zs ilrň,. 

jĺäľ,i]lÄĺ 
odo dňa jeho podplsania Prevádzkovatelbm. Návrh tejtoZmluvy podpsaný Žiadatelbm musí byt í uvedenei lehotei'i'äyĺň'jjltäŕirň'ĺ uplynutĺm ffiiäw n 

ju,r, 
i,u Uzatv'renie ZmlUvy zanĺkáaPrevádzkovatel'nĺmniejeviazaný VprĺpadeakýĹnlolvelĺimien,Iiĺplo'äärplrrňináVrhUtejt;Zŕl;'yzĺJorälor,sataktoupravenýnávrhbude

) Ô 9,o^',uľľ1|ľro'ý 
návrh zmluvy, ktorým Prevádz'kovatel nebude viäz;n}. 

' ""'' '' '

1'9 lladatel .eslne Vyhlasuje, Že má/v case pripojenie do DS bude mat'uŽŕvatie právo k
a) odbernémuelekľickémuzariadenĺu,'którébudenazákladetqtožňiu',yňiipoirnĺoo|5(d'alejlen,,0dbeľnéelektrickézariadenie,,),elektrickej

prĺpojke, prostrednrctvom ktorej bude 0dberné ktrické.zaľiadi'ĺ, J'ňóJ'äjäós 1a;lri lrn 
"Elektľická pľípojka,,) a iným elektroenerqetickýmzariadeniam prostrednĺctvom ktorých bude 0dbeĺné elektľické ia,lrj:ŕ- p'p'l,r, oo bs {ollle; len ,,lnĺ!aiiiäenia na pripojenie,,),nachádzajÚcim sa za deliacim mieitom uvedeným v prílohe t l t,lio Ž'l,i'yiäbi;'nú;áä;,;b;;'r'ri,]áiir', tejto 1mluvy a pripojenietakéhoto 0dbeľného eleklĺického zariadenia, rleltricle; p,ňrltyli'éh, )'iiuĺň'u nu pripojenie do D5;b) nehnutelhosti/ stavbe, v/na ktore] jelbude odbernĺ ,lri i'iŕlŕiáňJ,rir, ii,li..i,lĺ prlpojka a lne zariadenia na pripojenie, nachádzajÚce sa zadeliacim miest'm uvedeným v prĺôľle ľ. l tejto Zmluvy, ir äar,.ĺ äpiĺ',,'lÚ;äiilojtrh na zriadenie takéhotób!uernĺt,o elektrického zariadenia,Elektriďq prrpojky a lného zariadenia na pripojenie vlÁa uleito n ,Änutjiíoĺl'ilur,* u na'uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie iakéhoto0dberného elektĺického aĺiadenia, Elekmcŕe1 prlpo1ky a ňéh;;r;;;r;; níp,ipo;enre oo os'Ak sa odberné miesto nachádza/bude nachádat'u uytou'í ĺo'.,;eho plĺsluíeniti*llóoo nuľÁó pril'ahlonl pozenlku (patriacom k tonluto bytovénlu

. i:äľinzi:d#lĺ;ffi.ffiJ'jffi:',.iĺ rujľtľnŕtpolocenstu,jurasinĺl'ŕr'"yi'', 
,.,nyto,ĺ,ľ' p,i,itoiä, ŕňyto,ä' bo',,ĺr,n,ĺ, t,lňĺŕli'i

3'l0 ZmluvnéstranyvyhlasujÚ,Žesaitextomte1toZmluvyajejPrilohyč.lriadneoboznámil|,sjejobsahombezvýhradsúhlasia,lmluvanebolauzatvorená
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na iioŕui ionop óĺ.'ňi''ňĺ 

'ii'ry 
powrdzu;ú svojimi podpismt.

Za Prevádzkovatelh: Západoslovenská distribuťná, a.s.

Bratislava, )4.3.)U)

Mqr. Zuzana Balková, vedúci zákaznĺckych sluŽieb
Mĺesto, dňa

? q,t 2-r7 '

Darina Lenčéšová,

Za Žiadateth:

iozef Beli

i .r'

ĺ

W
Podpĺs

-4.

ll. ŠpeciÍikácĺapľipojenia

2'1 špecifikácia odberného miesta

RĺMSKA ], PR05, PR05, -,927 05 ŠAĽA NN 3fx 25 (A) 1T
a) Adresa 0dberného miesta

NIE

).) (ena za prĺpojenie (splatnosť 14 kalendá

0,00

b) Napät. Úroveň c) Max. rez. kapacita d) Typ merania e) Výroba na 0M
rnych dnf

0,00 0,00 1D183821
Bez DPH (EUR) DPH (EUR)

30 dnĺod termŕnu za

Spolu k úhrade (EUR)l'3 Ĺas etu Z
Variabilný symbol

ZA ea nenia Tech ienok Z0 5[ĺa Žiadatel'a
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Paštéková
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Člslo zmluvy: 122183u1
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Príloha č. 1 - Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovatel'a:

Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu pripojenia existu.jÚceho odberného miesta do distrĺbučnej sÚstavy bez zmeny techniďých para metrov

tohto odberného miesta definovaných v bode ll. Špecĺfikácia prĺpojenia tejto Zmluvy. Technĺcké podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo

strany Prevádzkovatel'a nie je potrebné splniť Žiadne d'alšie technické podmienky, tým nie je dotknutá povinnosť Prevá dzkovatel'a dodrŽĺavať

technické podmĺenky prevádzkovatel'a distribučnej sústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účaÍníkov trhu s elektĺinou, a ktoré sÚ zverejnené na

webovom sĺdle Prevádzkovatel'a (www.zsdis.sk).

Komunikačné kanály pre komunikác|u Žiadatel'a s Prevádzkovatelbm sú:1ákaznkka lĺnka:0850 333gg9,e-mail:odberatel@zsdis.sk, web:

www.zsdis.sk.

2. Deliace miesto

Poistkové spodky v prípojkovej skrini NN č. 3 1 7 01 01

3. Zo ĺrany Žiadatel'a:

Táto Zm|uva sa uzatvára výlučne z dôvodu prĺpojenia existujÚceho odberného miesta 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 Žladatel'a nĺe je potrebné splniťŽiadne d'alšie technické podmienky, s výnimkou tých, ktoré sú d'alej uvedené v tejto prÍlohe, tým nie je

dotknutá povinnosťŽiadateI'a dodrŽiavaťtechnické podmienky prevádzkovatel'a distribučnej sústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s

elektľinou.

Žiadatel' d0ručí Prevádzkovatelbvĺ:

- 1 x správu o odbornej prehliadke a odbornejskÚške (revĺznu správu) vybudovaného elektroenergetického zarĺadenĺa od deliaceho miesta po

elektromerový rozvádzač vrátane.

Dokumentáciu potvrdzujÚcu splnenie technických podmienok pripojenĺa nám zašlite: - v elektronickej foľme cez aplikácĺu, ktorá je prĺstupná na

www.zsdis.sk/dokumentacia alebo

- vpapierovejformenadoručovaciuadresu:Západoslovenskádistribučná,a.s.,P.0.BOX292,B1000Bratislava]

V prĺpade akejkolVek komunikácie v tejto veci, prosím uvedte značku - čhlo Zmluvy o prĺpojenĺ.

Na plnenie vyššie uvedených techniďých podmienok pripo.jenia Zo strany Žiadatel'a je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa podpĺsu Zmluvy o

prĺpojeníoboma zmluvnými stranami. Uplynutím tejto lehoty Zmluva o pripojenízaniká

/

zÁPAD0sL0UENsKÁ
DISTBIBUCNA
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Žiadatel'1e povinný:

Číslo zmluvy: 122183n1


