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El( kód Odberného miesta Čĺslo zmluvy Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateI'a
do distľibučnej sústavy
(uzatvorenávsúlades531ods'2písm.h)zákonač.251l2012Z.z.oenergetikea0Zmeneadoplneníniektoýchzákonov,d'alejlen,,Zmluva")

Zmluvné

l. Predmet a účelZmluvy
1.1 Predmetom Zmluvy je:

i) záväzok Pľevádzkovatel'a na základe ŽiadoĺĺŽiadatel'a o pripojenĺe do distľibučnejsústavy Prevádzkovatel'a (d'alej len ,,DS") Zo dňa 20. 10. 2017

zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žladatel'a do D5 po splnení povinnoĺíŽiadatel'a

uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia (vid'odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovatel'a distrĺbučnej sústavy

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 Zmluvy je:

i) vytvorenie materiálno{echnických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektľiny do odbeĺného miesta uvedeného

v článku ll. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splneníObchodných podmĺenok prĺpojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadatel'a,

ii) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrĺckého zariadenia Žiadatel'a do D5.

1'3 Predmetom tejto Zmluvy nie je ýzické pripojenie odberného elektľického zaľiadenia Žiadatel'a do D5. Na lzické prĺpojenie je potrebné splniť

podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvoĺenie zmluvy o zdruŽenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distľibučnej

sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke eIektriny.
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Zastúpený osobamĺ oprávnenými konaťa podpisovaťvo veciach Zmluvy:

lng. MichalVajanský

vedúcĺ spľávy energetických zariadení

KamilŠtefík

špecialista spľávy ener.zariadení

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Čĺslo ĺitu/kod banky: 2628178102/',l 100

IBAN: 5K84 1'100 0000 0026 2817 810)

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Prevádzkovatel]

Západos!ovenská distĺibučná, a.s.

Čulenova 6,816 47 BratisIava

Zapísaný v 0R 05 BA l, oddiel 5a, v|oŽka čĺslo: 3879/8

DľŽĺtel'povolenia na diýribúciu elekľiny vydaného ÚRsO

č. 200iE 0258.

Ďa lej len,,Prevádzkovatel"

lČ0: 36 361 5'l8

DlČ: 2022189048

lČ opľ: 5K2022189048

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať

vo vecĺach Zmluvy:

Milan Bad'anský

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Čĺsloúčtu/kód banły 1877406001/5600

IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001

BIC (SW|FT): KOMASK2X

Žiadatel:

0bec Mĺloslavov 0becný úrad

ALŽBET|N DVoR 181,900 42 MIL0SLAV0V

lČ0: 00 304948

DlČ: 20206í1182

IČDPH: 5K2020662182

Zapĺsaný v štatistickom ľegistri 5R Bratislava vloŽka čklo -

Ďalej len,,Žiadatel"
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lll. Záveľečné ustanovenia
3. 1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomĺ zmluvnýmĺ stranami.

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Že práva a povinnoýi medzizmluvnýmistranami neupravené touto Zmluvou sa rĺadia obchodnými podmienkami pripojenĺa

do distribučnej sústavy, ktoré tvoľia súčasť prevádzkového poľiadku Prevádzkovatel'a (v tejto Zmluve len ,,Obchodné podmienky pripojenia"). Právne

vzt'ahy zaloŽené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republĺky. Súdne spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť

výlučne prhlušný súd 5lovenskej republĺky. Žiadatel'má v prípade splnenia podmĺenok uvedených zákoneč.250l2012Z. z. o regulácĺi v sietbvých

odvetvĺach právo poŽiadať Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví o rĺešenie sporu medzi Prevádzkovatelbm a Žiadatelbm. Žiadłel] ktorý je spotrebitelbm,

má za podmienok ustanovených zákonom (..391ĺ2015 Z. z. o alternatívnom riešeníspotrebitel\kých sporov právo obrátiťę na príslušný subjekt

alternatívneho rĺešenia sporov.

3.4 Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žĺadatel'a podl'a Prvej hlavy Druhejčastizákona č.n2ĺ2o13Z. z. o ochrane osobných Údajov a o Zmene

a doplnenĺ niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon o ochrane osobných údajov") vrátane poučenia o existenciĺ jeho práv ako dotknutej osoby podl'a

5 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmĺenkach pľipojenia.

3.5 Adresa Prevádzkovatel'a na doručovanie písomnostĺ:Západoslovenská distribučná, a.s.

P.0. Box 292,810 00 Bratislava 1

3.6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom kaŽdá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.

3.7 Uzatvorením tejto Zmluvy Íľáca platnosť pľedchádzajúca zmluva o pripojení s totoŽným identĺfĺkátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto

Zmluvy.

3.8 Neoddelitelhou súčastbu tejto Zmluvy je Príloha č. 1 - Technické podńĺenky pripojenia.

3.9 LehotanaprijatieapodpísanienávrhutejtoZmluvyŽiadatelbmjei5kalendárnychdníododňajehopodpkaniaPrevádzkovatelbm.Návrhtejto

Zmluvy podpÍsaný Žiadłelbm musíbyt v uvedenej lehote doručený Prevádzkovatelbvi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenĺe Zmluvy zaniká

a Prevádzkovatel'ním nie je viazaný. V prípade akýchkolVek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadatelbm sa takto upravený návrh bude

povaŽovaťza nový návrh zmluvy, ktoým Prevádzkovatel' nebude viazaný.

3.l0 Žiadatel'čestne vyhlasuje, Že je výlučným vIastníkomiväčšinovým spoluvlastníkom nehnutelhostĺÁtavby, v ktorej je/ bude odberné elektrické/

elektroenergetické zariadenĺe (d'alej len ,,zariadenie") zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšĺnových spoluvlastníkov nehnutelhosti/stavby,

v ktorej je/bude zariadenie zĺĺadené so zĺiadením/ prevádzkou/prĺpojením zarĺadenia do dĺstribučnej sústavy na ta

3.'l] Zmluvné strany vyhlasujú, Že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č' 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad Zmluva nebola uzatvorená

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dÔkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú

Za Pľevádzkovatel'a: Západoslovenská distribučná, a.s.

Bratĺslava,24' 1

Miesto, dňa

Mĺchal vedúci zariaden í

Podpis

Kamil Štefík, špecialista správy ener.zariadení

Za Žiadatelä:

Miesto, dňa

Mĺlan Bad'anský

I!. pnpoJenra

)'1 Špecifikácia odberného miesta

MlLOSLAV0V 27 CP,p.č.27 ,900 42 MIL05LAV0V NN 3fx 25 (A) 1T NIE

a) Adresa 0dbeľného mĺesta

2.2 Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)

b) Napätl úroveň c) Max. rez. kapacita d) Typ meranĺa e) Výroba na 0M

17 4,7 5 34,95 209,70 121734963

Bez DPH (EUR) DPH (EUR) Spolu k úhrade (EUR) Variabilný symbol

2.3 Čas lnen ia redmetu Zml 30 dnÍod termínu za nie a Tech Ia70 Žiadatel'a.

ZĺÍpodoslovenskĺĺ disribuřnĺÍ, o.s.

lt8
BRÁTĺstllĄ

't I)

Podpis

Číslo zm l uvy: 1217 34963



Príloha č. 
'l _ Technĺcké podmienky pripojenĺa
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Zo strany Prevádzkovatel'a:

Pľedmetom techniďých podmienok pripojenia je zriadenie nového odberného miesta.
Jednásaopripojeniestudne vMiloslavove,ČasťMiloslava,parc. č.27,ktorébudemoŽnézabezpečiťnapojenímzexistujúcejvzdušnejdistribuČnej
siete NN.

Vybavuje: Kamil Štefík, špecialista správy energetiďých zariadení, Západosĺovenská distribučná, a.s', Regionálna správa energetických zarĺadeníBratislava. Zákazníckalinka: 0850 333 9gg,email: odberatel@zsdĺs.sk, web: www.zsdis.sk

,

2.Deliace miesto:

Poistkové spodky v istiacej pľí5lojkovej skrinĺ na podpernom bode vzdušného vedenia.

3.Zo ĺrany Žiadatel'a

Žiadatel'zabezpečĺ vybudova n ĺe:

- novej elektrĺďej prlpojky od deliaceho miesta káblom ýpu NAYY l 4x16 mn2vrátane elektromerového rozvádzača meranĺa spotreby elekľiny,- hlavného trojfázového ističa pred elektromerom s ln = 25 A, s charakteristikou B, pre vedenĺe,- meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny, vrátane elektromerovéh o rozvádzača,ktoý musíbyť umĺestnený na verejneprístupnom mĺeste' s krytín lP 43l2}minimálne 60 cm nad upĺaveným terénom v oplotení pozemku, pričom v elektromerovom rozvádzači musíbyťdostatok miesta pre trojfázový elektromer (200x400x160 - SxVxH),- elektrĺckej inštalácie od meradla spotreby elekľiny aŽ po odberné elektrické zariadenie'

Žiadatel'zabezpečĺ vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na elektroenergetické zariadenia uvedené v ýchto technických podmienkachoprávnenou osobou, skonzultuje ju s Prevádzkovatelbm a predloŽí mu ju na konečné odsúhlasenĺe .

Žiadatel'zašle Prevádzkovatelbvi:

; ,lilľffiľlTJjprehliadky 
a z odborne.iskÚšky (revíznu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po

"rľł'ilľľ;}Tl]ľľľnia 
elektroenergetickéhozarĺadenia s vyznačením všetkých zmien oproti projektovanému stavu a s vyznačením

Doručovacia adresa pre zasielanie dokumentácie: Západoslovenská distribuČná, a.s., P.0.BOX 2n,81000 Bratislava 1' V prlpade akejk olVekkomunikácie v tejto veci, prosím uved,te značku čĺsla zmluvy o pripojenĹ
Žiadatel'je povinný dodrŽiavaťIechnické podmienky prevádzkovatel'a distribučnej sÚstavy, ktoré sÚ zverejnené na webovom sĺdle Prevád zkovatel,awww.zsdis.sk.

Tel efón ny konta kt Žia date l| a: 02 l 45987 228, 0g1 7 88840 4
Emailový kontakt Žiadatelä:
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Číslo zmluvy: 121734963


