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/
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Elt kod 0dberného

Ćĺslo zmluvy

Čísloobchodneh0 partneĺa

miesta

1

ZÁPA00sL0UENsKÁ
D lsTR lBUcNÁ

00000424

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatel'a
do distribučnej sústavy
(uzatvoĺenávsúladesS31ods.2pkm.h)zákona('Ż51l20nZ.z.oenergetikea0zmeneadoplneníniektoĺýchzákonov,d'alejlen,,Zmluva',)

Zmluvné
Pĺevádzkovatel:

Zastúpený osobami opĺávnenými konat'a podpisovaťvo veciach Zmluvy.

Západoslovenĺká distribučná, a.s.

lng. MichalVajanský

Čulenova 6, 816 4/ Bĺatislava

veduci sprátry energetických zaĺladení

36

l(0:

i6l

Kamilśtefĺk

5r8

špecialista spĺávy ener.zariadení

Dt(:

2022 r 89048

I( DPH.

5l(20Ż2 ] 89048

Zapĺsaný v 0R 05 BA l, oddiel !a, vloŹka ćíslo: ]B/9/B
DrŹltel'povolenia na distribúciu tlektĺiny vydanéno Únso

Ďalej

-

len,,Pľevádzkovatel"

IBAN:

SK84 11000000002628178102

Bl(

TATRSKBX

(SW|FT):

Żiadatel.

lastúpený osobami oprávnenými konat'a podpisovať

Obec Miłoslavov Obecný úrad

vo veciach Zmiuvy:

ALŻBEIIN DV0R l81,900 42 MlL0!LAV0V

Milan Bad'anský

lĆ0:

-

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

(ĺslo Úttulkód banky: 26281 78102/1 100

0258.

Č. 2007E

00 104 948

DlČ:

2020662182

r( Dprr;

5K20206ó2

]

82

Zaphaný v štatistiĺkom registri SR Bratislava vloŽka ťíslo-

Bankové spojenie: Pľĺma banka Slovensko, a.s.

(ĺslo úťtu/kod banlĺy l87740600,l/5600

-

Ďalej len

,,Żiadatel"

IBAN:

SK3Z 5600 0000 0018

Bl(

I(OMASK2X

(SWIFT):

/i40 6001

ĺ' Predmet a účelZmluvy

l

l

Predmetom Zmĺuvy je:

rj

-

závázok Prevádzkovatela na zákIade Žiadosti Żiadatel'a o pripojenie do distĺibucnejsÚstavy

Prevádzkovatel'a (d'alejlen ,,D5")zo dňa

i0'

9.

20l7

zabezpeťit'maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto lmluve a umoŽnit'pĺipojenie Žiadatela do DS po splnenĺ povinnoĺí ŽiadateIb
uvedených v 0bchodných podmienkach pĺipojenia {vid'odsek 3'3 łejto Zmluvy), v Technických podmlenkach prevádzkovatel'a distribučnej súslavy

s

đ]

a v Technických podmienkach pripojenia (Pľĺloha c. 1 te|to Zmluvy),

UJ

N

o
L

----

ii) záväzokŽiadatełauhradĺťPĺevádzkovatelbvicenuzaprłpojenievovýškeaspÔsobonluvedenýmVtejtolmlurlea0bchodnýchpodnlienkach

o

IÔ

o
o
l!
a

pľipojenĺa.

1.2 Uťelom tejto Znlluvy

i)

sÔ

IL
c)
N
@
o

E

tí)
d)

N
N

E

-

o
N
)|Ą

je:

vytvoĺeniemateriáln0-tethnickýrhpodmienokapredpokladovnabudÚcudistr'bú(iUadodávkuelektrinydoodbeĺnéhomiestauvedeného
v článku ll. tejto Zmluvy, v

l.J

li) špecĺfikáĺiapripojenia

ktoĺom bude po splnení Obchodnýrh podmienok pripojenla pĺĺpojenédo

đStanoveniť

D5

odbeĺnéelektĺické zariadenie Žiadatela,

technických podmienok pĺipojenia odberného elektĺického zaĺiadenia Žiadatel'a do D5.

Pĺedmetom tejto Zmluvy ľie je fyziĺképĺipojenie odberného elektĺického zarĺadenia Žiadatel'a do D5' Na ĺ7zicképĺipojenie je potĺebné 5plnĺť
podmienky vyplýva1úĺe z tejto Zmluvy a uzatvoĺenle zmiuvy o zdruŽenejdodávke
sÚstavy a distĺĺbúciielektĺiny a sam05tatne.} znlluvy o dodávke elektriny.

elektriny alebo samostatnejzmluvy o pĺístupe do distribucnej

,

J

ZÁPAB0sL0UENsKÁ
0lsTBlBUÜNÁ

pripojenia

lt.

2.1

Śpecifikáciaodbeĺnéhonliesta

2.2

MlLoSLAV0V 170 g, Ú a8,900 42 MlL0SLAV0V

VN

a} Adĺesa Odbeĺného mieĺa

b) Napät. úľoveňc) Max' ĺez. kapacita d) Typ

t7 (k!V)

Nrt

1T

merania

e) Výroba na

0M

(ena za pĺipo1enie (splatnost'14 kalencáĺnych dní)

2.j

923,61

184,])

1

Bez DPH (EUR)

DPH {EUR)

Spolu k úhrade (EUR)

ťas

metu Zml

rA

30 dníod teĺmínu

1Ż1723204

108,11

za

a

Vaĺiabilný symbol

nenia Tech

ia zo str

h

Żiadatela

lll. Záveľečnéustanovenia

].l

Zmiuva nadobúda platnosťdňom iej podpisu obidvomi zmluvnými stĺanami.
sa uzatváĺa na dobu neurćitú.

3.2 Zmluva

3'3 lnlluvné strany

5a

dohodli, Źe pľáva d povinnosti medzizmluvnýnli stľanami neupravené toilto ZmIuvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia

do distribučnej sústavy, ktoré tvoĺia súťast'pĺevádzkoveho poriadkĺ Pĺevádzkovateľa (v te1to Zmluve len ,,Obchodné podmienky pĺipojenia")' Právne
vzt'ahy zaloŻcnŕ louĺo Zmluvou sa spravujri pĺávnym poriadkom Slovenskej ĺepubliky. SÚdne spoĺy zmluvnýĺh stĺán z tejto Zmluvy má právomoc ĺieśit'
výluČne príslušnýsúd 5lovenskej ĺepubliky. Žiadatel'má v prĺpade splnenia podmienok uvedených zákone ć. )50lŻ01)Z. z' o regulácii v siet'ových

odvetviach pĺávo poŽiadat Urad pre reguláciu sietbvýĺh odvetvío ĺiešenie sporu medzi Prevádzkovatelbm a Žiadłelbm' Žiadatel, ktorý je spotĺebitelbnl,
ma za podmienok ustanovených zákonom č. ]91l2015 Z. z. o alteĺnatĺvnomrĺeŠeníspotĺebitelškých sporov právo obĺátit'sa na pĺíslušnýsubjekt

alternatívneho riešenia sporov.

3.4 Vśetkypodmĺenky spĺacúvania osobných údajov Żiadatel'a podlä Prvej hlavy

Druhej Časti zákona Č. 1.i2ĺ2aB Z. z. o ochrane osobných Údajov a 0 Zmene

niektoých zákonov (dalcj łen ,,zákon o ochrane osobných údajov") vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podl'a
28 zákona o ochĺane osobných Údajov sú presne a Úplne uvedene v Obchodných podmienkach pĺipojenia'

a cloplncní

j.5

!

Adĺesa Prevádzkovatela na doĺučovaniepísomností: Západoslovenská

distribučná, a.s.

P.0. Box 292,810 00 Bratislava
3.o

]l

1

Zm|uva sa vyhotovu1e vo dvoch (2) vyhotoveniach s ĺovnakou právnou słlou, pĺičomkaŽdá zo zmluvných stĺán dostane po jednom vyhotovení.

UzatvorenímtejtoZmluvyĺĺácaplatnosťpĺedchádzajúcazmluvaopĺipojenístotoŽnýmidentĺíikátoromOdbernéhomiestauvedenýmvods'2.1tejto
lmluvy.

j.B

Neoddeliteľnou súťastbu tejto lmluvy je Pĺílohač. l

3.y

Lehota na pĺi1atie a podpĺsanie návrhu lejto Zmluvy Żiadatelbm je 75 kalendáĺnych dnĺ odo dńa jeho podpísania Prevádzkovatelbm'

-

Iechnické podmienky pĺipo1enla.
Návĺh teito

lmlLlvy podpĺsaný Žiadaĺelbm musĺbyt v uvedenej lehote doruĆený Pĺevádzkovatel'ovi. Uplynutím tejto iehoty návrh na uzaNorenie lmĺuvy zaniká
a Pĺevádzkovatel'ním nie je viazaný. V prípade akýchkolVek zmien, prípadne doplnenĺ návrhu tejto Zmłuvy Żiadatelbm sa takto upĺavený návrh bude

povaŹovaťza nový návĺh zmluvy, ktoým Pĺevádzkovatel'nebude viazaný.
3'

]0 Źiadatel'ćestne vyhlasu}e, Že je výlućným Vlastníkom/Váťśinovýnl spoluviaslnĺkom nehnuteľnosti/stavby, v ktoĺe; je/ bude odberné elektÍi(ké/
spoluvlastnĺkov nehnutelhostiAtavby,
elektľoeneĺgetitkľzariadenie (d'ale; len ,,zaľiadenie") zriadené ĺesp. má sÚhlas výlučnéhovlaýnĺka/väčšino{ch
v ktorej ;e/bude zariadenit zĺiadenéso zĺiadením/ pĺevádzkou/pĺipojenĺmzariadenia do distĺibUčnej sústavy na takejto nehngĘlhosti/stavbe.

]ll

Zmluvné stĺany vyhlasujú' że sa s textom tejto Zmluvy a jej Pĺílohy c'
V

l

ĺiadne oboznámili,

s je1

obsahom bez ui hĺad súhlasiaf mluva nebola uzalvoĺená

tiesni ani Za nápadne nevýhodnýĺh podmienok, na dokaz čoho ju obe zmluvné stĺany potvrdzujú svojĺnli podpismi

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská cjistribućná, a

J

s

ing. Michal Vajanský' vedÚci spĺávy eneĺgetkkýĺh zaĺiadenĺ
Podpis
namll Štefik, Špeclaĺiĺaspľávy ener.zaĺiadení
Podpis

za Žiadatel'a:
dňa

Éý_

il4ilan Bad'anský

.,

L.clLeą'ę'sU

q

Podpis

5
ŻlĄ

Číslozmluvy: 121n3Ż04

/Y_

{

,.

Príloha č. l

1

-

t)

,

Technické podmienky pripojenia

zÁPAD0s L0tlE
ISTH IB

U C

l{

KÁ

s

I'IA

'lo stĺany Pĺevádzkovatel'a:

Predmetom technirkých podmienok je zriadenie nového odberného miesta'
Jedná sa o pripojenie zberného dvoĺu v Miioslavove, časťMiloslava, parc. (.' 170ĺ9, ktoré bude moŽné zabezpečiťnapojenĺm z cudze; I 50045-007 na
základe dohody o distribÚcii elektĺiny cez cudzie elektĺoeneĺqetické zaĺiadenie črslo: 1713]00005-DoD.

Vybavuje: Kamĺl Štefík,špecialista spĺávy energetických zaĺiadení, Západoslovenská distĺibuČná,a.s., Regionálna správa energetických zariadení
Bratislava. Zákaznĺcka lĺnka: 0850 333 999, email:odberatel@ĺdis'sk, web: www'zsdis.sk

2.Deliace miesto:

Úsekový odpínaťUV 81/228-437

3. Zo

ĺrany Žiadatel'a

Žiaĺ]atel' zabezpeČĺvybudovanie

-

meranla spotĺeby elektrickei energie, ktoré bude na NN napätbvej Úĺovni a ktoĺébude umiestnené v univerzálnej skĺini merania ( USM

)

elektricke1 inštalácĺe od meľadłaspotĺeby elektriny aŽ po odbeĺnéelektrické zariadenie,

elektromerového ĺozvádzača ( USM ) pre polopĺiame meranie s nasledovnou náplňou a śpecifikáciou:
meĺacie traníormátory pĺÚdu o prevode 100 /5 A, trieda pĺesnosti0 ,55 %, 10 VA, Úradne ciachované,
pr6tĺojové transfoĺmátory prÚdu musia byť umieĺnené v oddelenej

čaĺiskrini

merania,

pre prÚdové obvody merania pouŽiťvodĺčeýpu (Y 4 mm2,
pre napätbvéobvody merania pouŽit'vodiĆe typu [Y 2,5 mm2,
trojfázový istiČ napätbvých obvodov s ln=óA so zapojenĺm pred hlavný istič,
skúšobná svorkovnica typu Z5'lB v hoĺizontálnej polohe,

elektromerový ľozvádzač ( U5M ) musí byť navrhnutý tak, aby bolo moŽné k elektromeru umiestnit'spínač hromadného dialkového ovládania

(HD0), resp.

-

:

sadzbo{ spĺnaČa komunikačný moduĺ,

umiestnenie elektromerového ĺozvádzača ( USM

): na verejne

prístupnom mieste v blĺzkoĺitransfoĺmačnejĺaniceT50045-007, s krytĹm

lP43l20, minlmálne 60 cm nad upĺaveným terénom.

Žiadatel'zabezpečĺ vypĺaccvanie ĺealizačnejprojektovej dokumentácie na elektroenergetické zariadenia uvedené v ýchto technických podmienkach
oprávnenou osobou, skonzultu1e ju s Prevádzkovatelbm a predloŹí mu ju na konečné odsúhlasenie

'

ŽiadateI' Zašle Pĺevádzkovateĺbvi:

-

1

x správu z odbornej pĺehliadky a z odbornej skÚšky (ĺevíznusprávu) vybudovaného elektroeneIgetickéh0 zariadenia od deliaceho miesta po

meĺanię (vrátane),

-

3lĄ

l

x plán skutoťného vyhotovenia s vyznačením vśetkých zmien oproti projektovanému stavu a s vyznaČenímrealĺzátora a dátumu ĺealizácie,

1X

'l2
íotokopiU atestov 0d meracĺch transíormátoľov pĺÚdu (nie staĺšĺchako
mesiacov v Čase pripo1enia).

Číslozmluvy: n1723204

Príloha č. 1

-

Technické podmienky pripojenia

ĺ
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P.0.B0X 292, 810 00 Bĺatislava 1. V prípade akejk oľvek
Doručovacia adresa pre zasielanĺe dokumentácie: Západoíovenská distĺibučná, a.s.,
komunikácie v tejto veci, pĺosĺm uveůe značku číslazmluvy o pĺipojení.
ktoĺésú ľerejnenéna webovom sírdle Prevád zkovateľa
Žiadatel';e povinný dodržiavaťTechnické podmienky prevádzkovateľa distĺibučnejsústavy,
www.zsdis.sk.

Ielefónny kontakt Žiadateľa: 02l 45987 228,

09',l 7

888404

Emailový kontakt Żiadateľa: havrankova@ba.netlab.sk

4ĺ4

