
ZMLUVA
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Elt kód Odberného miesta Číslo zmluvy Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatelh
do distribučnej sústavy
(uzatvorenávsúlades53'lods.2pÍsm.h)zákonač.251D012Z.z.oenergetikeaoZmeneadoplneníniektorýchzákonov,d'alejlen,,Zmluva")

Zmluvné stra

l. Predmet a účelZmluvy
l.l Predmetom Zmluvy je:

i) záväzok Prevádzkovatel'a na základe Žiadosti Žiadatel'a o pľipojenie do distrĺbučnej sÚstavy Prevádzkovatel'a (d'alej len ,,DS") zo dňa 28.g.201t
zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umoŽniť pripojenie Žiadatel'a do D5 po splnenípovinnostíŽiadďel'a

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

a v lechnických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),

ĺi) záväzokŽiadatel'auhradiťPrevádzkovatelbvicenuzapľipojenievovýškeaspôsobomuvedenýmvtejtoZmluveaObchodnýchpodmienkach

pripojenĺa'

1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

ĺ) vytvorenie materiálno{echnĺckých podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektrĺny do odberného miesta uvedeného

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

ii) špecifikáciapripojeniaastanovenietechnickýchpodmĺenokpľipojeniaodbernéhoelektrĺckéhozariadenĺaŽiadatel'adoDS'
'1.3 

Predmetom tejto Zmluvy nĺe je ń7zické pripojenĺe odberného elektrického zaĺiadenia Žiadłel'a do D5. Na ýzické pripojenie je potrebné splnĺť
podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenejdodávke elektriny alebo samostatnejzmĺuvy o prístupe d0 distribučnej

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

lng. MichalVajanský

vedúci spľávy eneľgetických zaľiaden í

KamilŠtefík

špecialista správy ener.zariadení

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Čĺslo ĺłu/lĺód banky: 2628178.l02/1 100

IBAN: 5K84 11000000 00262817 810)

Blt (SW|FT): TATRSKBX

Prevádzkovatel]

Západoslovenská distľlbučná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Zapísaný v 0R 05 BA l, oddĺel 5a, vloŽka čĹslo: 3Bi9lB

DrŽitel' povolenia na distrĺbúciu elektriny vydanéno ÚRso

č. 2007E 0258.

Ďa lej len,,Prevádzkovatel"

lČ0: 36361 518

DlČ: 20n18904B

lČ optl: SK2022l89048

Zastúpený osobami oprávnenými konaťa podpisovať

vo veciach Zmluvy:

Milan Bad'anský

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo ĺłu/too nanty ,l877406001i5600

IBAN: SK37 5600 0000 0018 n40600j
Bl( (SW|FT): K0MASK2X

Žiadatel:

0bec Miloslavov 0becný úrad

ALŽBET|N DVoR 18',l,900 42 MlL05LAV0V

lČ0:

DlČ:

lČ lpĺ:

00 304 948

2n0662182

sK2020662 1 82

Zapĺsaný v štatistickom registri SR Bratislava vloŽka čĺslo -

Ďalej len,,Žiadatel"
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ll l. Záverečné ustanovenia
3.'l Zmluva nadobúda platnosťdňom jej podpĺsu obidvomĺzmluvnýmĺ stranami.
3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Že práva a povinnosti medzizmluvnýmĺstranami neupravené touto Zmluvou sa rĺadia obchodnýmĺ podmienkami prĺpojenia
do diĺrĺbučnej sÚstavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovatel'a (v tejto Zmluve len ,0bchodné podmiônky pr|pojenia'). Právne
vzt'ahy zaloŽené touto Zmluvou sa spravujÚ právnym poriadkom Slovenskej republiky. 5Úáne spory zmluvných strán i te;to zmĺuvy'má právomoc riešiť
výlučne pľíslušný súd 5lovenskej ľepubliky. Žĺadateľmá v prípade splnenia podmienok uvedenýclLzáko ne i.lsolzolzz.r. o requlácĺi v sietbvých
odvetviach právo požiadať Úrad pre reguláciu sietbvých odvetví o rĺešenie sporu medzĺ Prevádźkovatelbm a Žiadatelbm. Žiaoateĺ] koý 1e spotrebitelbm,
má za podmienok ustanovených zákonom č.'391 l2015Z. z. o alternatiivnom riešení spotrebitelškých sporov právo obrátiť sa na prĺíuíný subjekt
alternatÍvneho riešenĺa sporov.

3.4 VšetkypodmienkyspracúvaniaosobnýchÚdajovŽiadatel'apodl'aPrvejhlavyDruhejčastizákonač'12212013Z.z'oochraneosobnýchúdajovaoZmene

a doplnení nĺektorých zákonov (d'alej len 
'zákon 

o ochrane osobných údajov") vrátane poučenia o existenciĺ jeho práv ako doĺknutei ósoby podl'a
5 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach prĺpojenia.

3.5 Adľesa Prevádzkovatel'a na doručovanie pkomnostĹ Západoslovenská distľibučná, a.s.
P.0. Box 292,8.l0 00 Bratislava l

3.6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou sĺlou, pričom kaŽdá zo zmluvných ĺrán dostane po jednom vyhotovení.
3.7 UzatvorenÍm tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totoŽným identifikátorôm Odberného mibĺá uvedeným v ods. 2.'l tejto

Zmluvy.

3.8 Neodde litelhou súčastbu tejto Zmluvy je Príloha č. 1 _ Technické podrňienky pripojenia.

3.9 Lehota na pr.;atie a podpĺsanie

Žiadatelbm

návrhu tejto Zmluvy Žiadatelbm je 75 kalendárnych dníodo dňa jeho podpísanĺa Prevádzkovatelbm. Návrh tejto
Zmluvy podpísaný musí byťv uvedenej lehote doručený Prevádzkovatelbvi. Uplynutím tejto lehoý návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká
a Prevádzkovatel' ním nĺe je vĺazaný. V prípade akýchkolVek zmien, prípadne doplnenínávrhu tejto Zmluvy Žiadłelbm sa takto upravený návľh bude
povaŽovaťza nový návrh zmluvy, ktoým Prevádzkovatel' nebude vĺaza ný

3..l0 Žiädatel'čeĺne vyhlasuje, Žeje výlučnýmvlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnutelhostĺ/stavby, v ktorej je/ bude odberné elektľické/
elektroenergetické zariadenĺe (d'alej en ,,zaľiadenie") zriadené resp. má súhlas výlučného vlastnĺka/väčšĺnových spoluvlastníkov nehnutelhosti/stavby,
vktorejjďb ude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojen ím zarĺadenia do distrĺbučnej sústavy na takejto nehnutelhosti/stavbe.

3.11 Zmluvnéstrany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmien ok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojĺmi podpĺsmĺ.

Za Prevádzkovatelä: Západoslovenská dĺstribučná, a.s.

lro
t t0 Bratislava, 29.9.2017

Miesto, dňa

lng. Michal Vajanský, vedúci spľávy energetĺckých zaľĺadení

Podpis

Kamil Štefĺk, špecialista správy ener'zariadení

Podpis

Za Žiadatel'a:

Mĺlan Bad'anský

{

a) Adresa Odberného miesta

2.2 (ena za pripojenĺe (splatnosť14 kalendárnych dní)

37,29 7,46

b) Napätl úroveň c) Max. rez. kapacĺta d) Typ merania e) Výroba na 0M

1217)n39

1Tlfx 16 (A)

44,74

NIE

h

NN

7a

il.

Žiaołel'a.ia zo straredmetu Zmlnenia2.3 Čas

Variabilný symbolSpolu k úhrade (EUR)

Techa

DPH (EUR)

30 dníod termínu

Bez DPH (EUR)

2.1 Špecifĺkácia odberného miesta

L0KA ŽELEZN|Č|AR 399 33, 399l33,900 42 MlL05LAV0V

pripojenia
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Príloha č. 1 _ Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovatel'a.

Predmetom technických podmienok pripojenia je zriadenie nového odberného miesta.

Jedná sa o pripojenie kameľového sy$ému v Miloslavove, lokalita Železničiar, parc. č.399l33, ktoré bude možné zabezpečiť napojením z exĺstujúcej

vzdušnej distribučnej siete NN.

Vybavuje: Kamil StefĹk, špecialista správy energetických ariadení, Západoslovenská distribučná, a.s., Regĺonálna správa energetických zariadení

Bratislava' Zákaznícka linka: 0850 333999, email: odberatel@zsdis'sk, web:www.zsdis.sk

2.Deliace mĺesto.

Poistkové spodky v istiacej prípojkovej skrini na podpernom bode vzdušného vedenia.

3.Zo ĺrany Žiadatel'a

Žiadatel' zabezpečĺ vybudovanie:

- novej e|ektrickej prĹpojky od deliaceho miesta káblom typu NAYY J 4x]6 mm2 vrátane elektromerového rozvádzača merania spotreby elektriny,

- hlavnéhojednofázového ističa pred elektromerom s ln = 16 A, s charakteristikou B, pre vedenie,

- meracĺeho miesta pre priame meranie spotreby elektriny, vrátane elektromerového rozvádzača, ktorý musíbyť umiestnený na verejne

prístupnom mieste,'s krytím lP 43/20 minimálne 60 cm nad upraveným terénom v oplotenÍpozemku, pričom v e|ektromerovom rozvádzači musĹ

byť dostatok miesta pre trojfázový elektromer (200x400x1 60 - SxVxH),

- eIektrĺckej inštalácie od meradIa spotreby elektriny aŽ po odberné elektrické zariadenie.

Žiadatel'zabezpečívypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach

oprávnenou osobou, skonzultuje ju s Prevádzkovatelbm a predloŽĹ mu ju na konečné odsúhlasenie .

Žiadatel'zašle Prevádzkovatelbvĺ:

- 1x správu z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky (revíznu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenĺa od deliaceho miesta po

el ektromerový rozu ádzač,

- 1xplánskutočnéhovyhotoveniaelektroenergetickéhozariadeniasvyznačenĹmvšetkýchzmienoprotiprojektovanémustavuasvyznačením

realizátora a dátumu realizácie.

Doručovacia adresa pre zasielanie dokumentácie: Západoslovenská distribučná, a.s., P.0.BOX 292,81000 Bratislava 1. V prĺpade akejk olVek

komunikácie v tejto veci, prosím uved'te značku čĹsla zmluvy o pripojení.

Žiadatel'je povinný dodrŽiavaťTechnické podmienky prevádzkovatel'a distribučnej sústavy, ktoré sú zverejnené na webovom sĹdle Prevád zkovatel'a

www.zsdĺs.sk.

Telefónny konta kt Žiadate|a: 02l 45987 )28, 09i 7 888404

Emailový kontakt Žiadatel'a: havrankova@ba'netlab.sk

ĺ

313 ČĹslo zml uvy: 1217 28239


