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Čĺslo Donody

Dohoda o distribúcii elektriny Cez Cudzie elektroenergetické zariadenie
(ďałej len,,Dohoda")

Pĺevádzkovatel' diĺribuČne; sústavy (d'alej len,,Pĺevádzkovatel)
Západoslovenská distribuřná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bĺatislava

lČ0: 36 j6l 518

l( DPH: 5K2022189048

Zapísaný v 0R 0S Bratĺslava l, oddiel 5a, vĺożka č. 38/9/8

DrŽitel'povołenia na distĺibúcĺu elektriny vydaného URSO c.. 200/E 0258

V zaĺúpení:
lng. Andrej juris predseda pĺedstavenstva

lng. TomóšTuĺek, Ph.D. člen predstavenstva

ZaĺÚpený osobami opĺávnenými konať
ln8. Peter Procházka vedúci úseku

a podpisovaťvo veciach Dohooy:
správy energet. zariadení

Patrik vedúci úseku obchodu DS

ŻudateI ktoĺý podal žiadosťo pripojenie zariadenia k distĺibučnej sÚstavy

(d'alej len,,Žiadatel")
obec Mĺloslavov
Miłoslavov 181

900 42 Miloslavov

t(

t(

0:

OPH:

00304948

V zaĺÚpení'
Milan Baďa starosta

Zastúpený osobami opĺávnenými konaťa podpisovaťvo veciach Dohody:
Milan Baďanshi, starosta

Vlaĺnk elekĺoenergetĺ(kého zariadenĺa
(d'alej len,,Vlastník")
Slovak T a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

t(0:

lČ DPH

35 763 469

sK2020273893

v OR OS Bratislava I oddiel vložka č.

V zastÚoenĺ:
lng. Jüraj Šipula, energetik

Zaĺúpený o;obami oprávnenými konaťa podpisovaťvo veciach Dohody:
lng. Juraj Sipula, energetik

Zúčastnené stľany sa dohod!i na nasledovnom:

l' Pĺevádzkovateľ pĺipojĺ odberné zaĺiadenie Žiadateľa do svojej distĺibuťnej sústavy a zabezpe(í Žiadatelbvĺ maxi má ln u rezervovanú kapacitu vo výške

sÚstavy spoločnoĺi
ktoĺých platnoĺ'bude
Miloslavov

ll Vlaĺnĺk nemá Žiadne výhrady a sÚhlasís pripojením odberného zaĺiadenia Żiadatel'a do diĺribućnej súĺavy Prevádzkovate|'a a so zabezpečím maximálnej
rezervovanej kapacity zo strany Pĺevádzkovatel'a Ziadateľovi vo výške I7 kW pre budtici odber elektĺiny, ako aj so zabezpečením distĺibúcie
elektriny cez svoje zariadenie.

Żiadatel, ako ajVlaĺnÍk stihlasia s tým, Že u Pĺevádzkovatel'a budÚ evidovanĺako spoluuŽívatelia prlslušneho elektĺoenergetickeho aĺiadenia, ktoré je

pĺipojené naVN súĺavu.
Żĺadateľsa zaväzuje, Že podmienky stanovené v Prílohe č. l - Iechnĺcké podmienky pĺipojenia a ostatné dojednania zmluvných ĺĺán týkajúce sa pripo1enia

v Zmluve 0 pĺipojenípredloŽíVlaĺnkovi a Úcelom odsÚhlasenia pĺed podpísaním Zmluvy o pĺipojení'

Žiadatel'beĺie na vedomie, Že v prípade poruchy na zaĺiadeníVlaslnĺka, ktorá vznikne bez zavinenia Vlastnĺka, Vlaĺník nenesie Žiadnu zodpovednoĺ'

za škodu, ktoĺá tým vznikne liadatelbvi, za jeho ušlý zĺsk, anĺ za pĺĺpadné nedodrŽanie kvality elektrickej eneĺgĺe.
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Za Pľevádzkovatelä:

lng. Peter Procházka, vedÚci úseku s
Meno a pĺĺezvisko, ĺunkcia

Patrik Varga, vedúci úseku obchodu DS

Meno a pĺiezvisko, íunkcia

Za Eiadatelä:

Mĺlan Ba starosta

Meno a priezvisko, funkcia

Meno a priezvisko, funkcia

Za Vlastnĺka:

lng. Juraj Šipula, energetik
Meno a priezvisko, funkcia

Meno a priezvisko, funkcia

Zrĺpodoĺlovonslĺó diíribuřnó, o.ĺ-
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Bratistava, - 5. 09. 2017

Miesto, dňa ,

Podpis

l/, i /,-u
Podpis

Mĺloslavov

Bratis|ava, ľ.ł Ż/,)ł,'ĺĹ7
Mieĺo, dňa

/

lll. Žiadateĺ'polvĺdzujeskutoćnost,ŹejehoodbeĺnémiestobudenapojenécezzarladenieVlaĺnĺka.

Žladateľbeĺie na vedomie, že v pĺĺpade akejkoiVek poruchy na zaĺládeníVlastníka, s výnimkou poĺuchy, ktoĺá na zaĺiadenĹVlastnka vznikne zavinením
Pĺevádzkovatel'a, alebo v pĺípade prerušenia dociávky a distrĺbúcie elektrłcke1 energie z tłtulu porušenia obchodno - technických podmienok distÍibÚcie
Vlaĺnĺkom, PĺevádzkovateI'nenesie žladnu zodpovednoí za takto vzniknutú škcdu Žiadatełbvi, za jeho ušlý zisk, ani za pľípadné'nedodrŽiavanie kvality
elektrickej eneĺ9ie'

lV Vlaĺnĺkpĺehlasuje, že v budúĺnosti sa zdĺŽĺ akehokolVek konania, ktorć by viedlo k bezdovodnému obmedzovaniu alebo preruŠovaniu d|ĺĺibÚcie elektricke;
energie Žiadateľovi.

Vlaĺnĺk sa zaväzuje zabezpeclť pravidelné kontroly,'údrŽbu technologie tĺaníoĺmačnej stanlce, a v prípade realizácie plánovaných kontrol a pĺác
vykonávaných bez napatia tÚt0 5kUtočn05t'oznámi Żiadateľovi pĺeukázaleľne minimálne 15 dní pĺed ĺeaIizáciou'
Vlaĺník sa zaväzuje oboznámiť Żiadatel'a o kaŽdom plánovanom pĺerušenídiĺĺibúcie eleKricke1 energie, a to z dovodu na strane Pĺevádzkovatel'a ako aj
z dovodu na strane Vlaĺníka.

V. Účastníci Dohody sa dohodli, że právne Účinky iejto Dohody naĺanÚ aŽ dňom Uzatvoĺenia Zmluvy o pripojení medzi Prevádzkovateĺbm a Żiadatelbm.
Táto Dohoda sa dojednáva na dobu neurćltt] s výpovednou lehotou 3 mesiace, pričom výpovedná lehota zaČne pĺynÚť pĺvým dňom mesiaca po jej doručení'

VI. Dohodajeuzatvorenávštyĺochĺovnopisorh,preV|aĺníkaaŻiadatel'apojednomrovnopise,prePrevádzkovatel'apodvochĺovnopisoch.

Učaýní(i si Dohodu pĺečĺtali, jej obsahu porozumeli, tento obsahuje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ju podpĺsujú.

právY energet. zariadení
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