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Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatel'a
do distribučnej sústavy
(uzatvoĺenávsÚlades$ j]ods Żplsnl. h)zákona č. z51lŻ012Z'z'oeneĺgetikľa0Zmeneadopineniniektorých zákonov,dalejlen,,Zmluva,,)

Zmluvné

l' Pĺedmet a účelZmluvy
]] Pĺedmelonlmluvyje:

ĺ) záväzok Prevádzkovatcl'a na zák|ade Žiadoĺi Žiadateł'a o pĺipojenie ĺlo dĺstĺibućnej sÚstavy Preľádzkovatel'a (ĺi'alejlen .,D5") zo ĺjňa 28. 7. 2Ü'l';
zabezpeciť maximálnu rt'zeĺvovanú kapacitu vo {ške uvedenej v tejto lmluve ł umoŽnit'pripĺ4enie Żiadatel'a do D5 po splnenĺ povinnostĺ Žlacl,l1elb

uvedených v 0bchodnýĺh podmienkach pripojenia {vid'odsek 3.3 tejto lĺniuvy), v lechnickýĺh podmĺenkach prevádzkovatel'a diĺribucnej súst,lvy
a v Technických podmienkach pĺĺpojenia (Príloha ť' 

'l 
tejto Zmluvy),

iij závazok Žiadatelä uhradiť PĺeváĺJzkovatel'ovi cenu za pripojenic vo rniśke a spÓsobom uvedenýĺn v tejto lnlluve a Obchodných podmienkach
pĺĺpojenia.

l'2 UČelom teJtolillUVy je:

i) vytvorenie lnateĺiálno-technických podnlienok a predpokladov na budÚcu distĺibúcitl a dodávku elektriny do odberneľlo miesta uvedeného
v ťlánku ll lejto lmluvy, v ktoľom bude po splnenĺ 0bchodných podnienok pripojenia pĺipojenć do D5 odbeĺné elektĺicke zaĺiadenĺe Żiadatelb,

ii) śpecifikácia pĺipojenia a ĺtanovenie teĺhnických podmienok pĺipojenia odberného elektľického zariadenia Žiadatela do DS.

l '] Prcdmetonl tejto 1ĺnluvy nie je fyzĺcké pripojenie odbeĺnćho eiektĺickćho zariaĺ.Jeĺlia i iadalel'a do D5' Na fyzické pripojenIe je potrebné splnit'
podmienky vyplývajÚce z tcjto lmluvy a UŻatvorenĺe lmluvy o zdruŽene1 doĺJávke elektĺiny alebo iamostatne1 zmluvy o pĺĺstupe do riistribuťnej
sÚstavy a distĺibÚcii elektĺiny a sanlostatnej zmluvy o dodávke ľlektĺiny.
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Pľevádzkovatel:

Západoslovenská distribučná, a.s.
(uleĺlova 6, 81ó 47 Bratislava

/apĺsaný v 0R 05 BA l, oddiel 5a, vloŹka ćĺsio: ]B/9/t]

DĺŽitel'povolenia na distĺibútiu elektriny vydaneho ÚR50

f 200it 0258

Dalej len,,Prevádzkovatel"

lig ]ó 3ó] 5]8

Dlť: 2022l89048

lť opH: SK2022189048

1aslúpený osobaĺni opĺávnenýĺni k0nat' a Ĺ}0dpi50val' vo veciach 1mlul'y;

inq MĺĺhalVajanský

vt'dÚĺi spĺjvy eneĺgetlĺiĺýĺh zaĺiadenĺ

l(anrii l:tefik

śpeĺlallsla ĺpĺáĺv,,neĺ ;aĺiłdeĺll

fiantĺlvc lpo;eĺlic: ĺalĺa banka, a's.

{ĺ:iĺ-' l;ĺĺu/łoĺJ tłankv. Żĺl8 l /8 1 tj2/ l 1 00

lBÄll. !K84limĹa00m26;isll8i0Ż
Blt {!W!ĺ]T): IAĺfiSł(BX

1iadateľ:

0bcc Miloslavov 0becný Úĺad

AtŽBFTIN DV0R 1Bl,900 42 Mll05|.AV0V

lČ0:

Dŕ.
:Č Dpľ;

00 J04 948

20206ó2 1 82

5K2020óó2 1 82

lapísaný v štatisliĺkoĺn ĺegistri SR Bĺatislava vloŽka čĺslo

Dalej len,,Žiadatel"

laĺúpeny osobanli opĺávnľnym i konat' a pĺłdpĺĺtvať

vo veciarh lm|ĺvy:

Mĺlan Barl'anský

Bankové spojenie: Pĺima banka Slovensko, a.s.

(ĺslo úttuĺkoĺl banky 1 8i /40ó00 l l56i]0

IBAN: 5K3l 5óüJ 0000 00]8 li40 m01
8łi iSWlFI) K0MA5i(2X
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lll. Záverečné ustanovenia
].'1 Zmluva nadobúda platn05t'dńom jej podpisu obidvonlĺzmluvnýĺni stĺananli
3'2 ZmIuva sa uzatváĺa na dobu neurťitú_

] j 1mluvné stĺany sa dohodli, Že pĺáva a povinnosti medz,znluvnými stĺanami neupĺavené touto lmluVoU sa riadia obchodnýmĺ podmienkamipĺlpojenia
do distĺibuČnejsústavy, ktoĺé tvoĺia súťast'pĺevádzkovĆho poĺiabku prevĺoztovłel'a (v tejto lmluve len ,,0bchodné poĺJmienky pĺipojenia,,). Pľávnevzt'ahy založenĆ touto lmluvou sa spĺavujú pĺávnym poĺiaäkonł Slovenskej 

'rpuĺiily 
SÚdne spoĺy znlluunycľr it,;n z tejto lmluvy má právoĺnoĺ ĺieśit,výĺučne pĺísĺušný súd Slovenskej republiky Žĺaĺateľń; v pĺĺpade splneniailo-j'n"ńn* uvedených zákone ť. 250D01Żl. z. o requláciiv sietbvýchodvetviach právo požiadaĺ'Úĺad pĺe ĺeguláciu sietbvýchoávetvĺo riešenie 

'boiu 'rĺriPĺevádzkovatelbm 
a ziioaĹlom. Žil,.1äö;''io,äo,*'o,n,

ĺná za pĺ-ldnlienok ustanovenýrh zákonom Č' 391 /20l 5 Z' z' o alteĺnatĺvnoĺn ĺiešeni spotrebiteľských ,po,ou luĺuo obĺátiť sa na prĺslušný subjektalIernatĺvneho rieśenia :poĺov.
3'4 Všetky podlnienky spĺacÚvania osobných údajov Žiadatelh podĺ'a Pĺvej h1avy Dĺuhej čas{i zákona (' Dzl2013Z' z' o ochrane osobných ridajov a 0 Żmenea doplnení niektorýĺh zákonov (dälej len ,"zákon o ochrańe osobní.n ĺa.io'i vrátane pouťenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podł,a

5 28 zákona o ochĺane osobnýclr Úĺiajov sÚ pĺesne d Úpłne uvedené ubu,noo']ĺ,11 bro_-,,rř"ľp';;o*;-"'"j 5 Arjľesa Prevádzkovatel'a na doruĆovanie plsomností:Zipadostovensłĺ oistŕuuŕnĺ, a.ĺ.

] 6 lniuva n vyholovuje vo dvoch {l) vyhotovenĺach:l':;-'"'''',r'"",iiľ'ľłä',ľ'-:äĺ1zo zmłuvných stĺán dostane po jednom vyhołovenĺJ 7 Uzalvoĺcnĺnl tejto 1lnłuvy stráta piatnosť pĺeĺichádzajÚca znluva o pĺipojenĺ s toroŹnňld;;;iik;il;;' ffiäho miesta uvedeným v ods. 2. l tejtolmluvy.

3.8 Neoddelitelhou sÚČastbu łejto lnlluvy je Pĺĺĺoha č 1 _ Iechnické podmienky pripojenia.
]'9 Lehota na pĺĺ1atie a podpĺsanie náVíhtl tcjto 1mluvy Żiadatelom 1e zs lĺalenáĺinycľí onĺ ooo ona jeho podpĺsania Pĺevádzkovateibm. Návĺh tejto1mluvy podpĺsaný Žiadatelbnl musĺ byťv uvedenej lehote ĺloruŕený Pĺevádzkoŕatelbvi. Uplynutím tejto leh-oty návrh na uzatvoĺenie Zmluvy zanikáa Pĺevádzkovalel'níĺn nie je viazaĺlý. V pľĺpade akyihkolVek zmien, pĺpadne oopliňnĺ nĺvĺiu te;to zńĺu'y łuouülbm sa takto upĺavený návrh buĺ'le

. '^ 9*:.:ť 'a 
nový návľh zmIuvy, ktonfm Pĺevádzkovatel,nebude viazáný 

-'l'' -'

j l0lladaľelcestnevyhlastlje,Źe]evýluťnýmvlastnĹkom/väťśinovýmspoluvlastnĺkonlnehnutelhosli/stavby,vktoĺejjelbł;deodbernéelektĺi(kćl

elektĺoeĺlerqetické zarĺaĺjenie (d'alej len ,,zariadenie") zriaoeńĺ ĺeip ĺná súhlas výluťnćho vlastnĺkałáiĺinoľ,iĺí spoluvlaslnĺkov nehnutelhosti/sravby,
v ktorej je/bude zariadeniezĺiadene so zĺiadenĺm/ pĺevádzkou/pĺipó1.nĺ' 

'aĺiuoe'nia 
ĺio ĺistĺibutne; súslavy na tđkejt0 nehnUtelhosti/stavbe'

3'1 ] lnlluvné slranyvyhĺasujú, Že sa s łextom tejto Zmluvy a jei Pĺĺlohyć.'l riadne oboznáĺnĺĺĺ, s;e; obsańom u,i 
'y-Liuo 

súhlasia, Zmluva nebola UŻđtv.Íenóv tiesniani za nápadne neulhodných podmienok, na ĺoraź coho jtl olle zmĺuvné strany pońĺázujÚ svo;imĺpoá|iimi'

Za Prevádzkovatelb; l,]p,idĺ)5iĺlvľnska ĺJłstĺlłluťĺl,i' l':.

!ĺl ,11iiĺial iľa , vedLiĺi

}raĺnli Slľĺlk,ipeiralista i1-'ľá i' y en eĺ' z'j ĺił ĺlľn ĺ

;łl iadenĺ

Bĺatisĺava,31 l'ŻÜ1l

il'ĺieslĺi, dňa A

Poĺjpiĺ

Poĺ1pis

Micsto, dňa

Za Žiadatelä

Milan

7

nretu lnllu atenia

NN

b) ľ'lapät uĺo'leň c) Max ĺľr. kapaĺila

lfx l6 (A)

1Ż1711Ę9

II

d) [yp merania

Nlĺ

e) Výĺoba na 0M

Ża

0,00

AIŻBETIN DV0R 185 94, 185 194,.90042 MILoSLAV0V

0,m 0,00

2.3 ťas ĺ1la
Í]lŁ' ä ĺlenia l la Z0 5(ĺđn liadatcta

ł) Adrľsa 0ĺjbeĺnĺího lnlesta

n (ena za pripojenĺe (splatnosť 14 kalendáĺnych dnĺ)

Bľz DPH ([UR) DPH (tilR)

10 ĺjnl od telnlĺnu

SpolL; l Úlrĺade {tUR) Variłbiĺný symbĺlI

pĺipojenia

2.1 lpetĺĺikáci; oĺJbeĺnćho ĺnic:la

lt,

2t3

Poĺlpls

ťíslo zmluvy: 1217 11429


