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Prevádzkovate||

Západoslovenská distribučná, a.s.

[ulenova 6, 816 47 Bratislava

lč0: 36 361 51B

Dlč: )0221B9l,4B

tč opu: SK20221B9O4B

Zapísaný v 0R 0S BA |, oddiel Sa, vložka číslo:3B/9/B

Držitel' povolenia na distribúciu eIektriny vydanérro ÚnSO

č 2007E 0258

DaIej len,,Prevádzkovatel"

ZastúpenÝ osobami oprávnenynli konať a pcip!sirvat' vo veciaLh lntluv,i:

Ing HobetiViia

vedúci správy enerqetických zariadení

Oitó Lelkes

špeiiaIista správy ener.zat iadeni

B.inkové spTolenie: Iatra banka, a s.

t,isIo úitu/i<rjcJ nanky, 26281l8i02i 1 l00

lllltl]. 5K84ll00000t]i]Oló281/B,lc2

BiL (SWl|í) TAIR5I,,BX

Yt;/r0416

171487133 5]000312]4

Číslo zmluvy Čís|o obchodného panneía

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadate!'a
do d istri bučnej sústavy
(uzatvorenávsú|ades§3l ods.2písm.h)zákonač )51l)012Z.z.oenergetikeaOzmeneadoplneníniektorýchzákonov,d'aIejlen,,Zmluva")

Zmluvné strany

l. Predmet a účelZmluvy

].l Predmetom Zmluvy je:

i) závázok Prevádzkovatel'a na základe žiadosti Žiadate|'a o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovatel'a (d'alej len ,,D5") zo dňa l0.9.2015

zabezpečit maximálnu rezervovanú kapacttu vo výške uvedenejv tejto Zmluve a umožnit pripojenie Žiadatel'a do DS po splnenípovrnnostíŽiadatel'a

uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia (vid'odsek 3 3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovate|'a distribučnej sústavy

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

ii) závázokZiadate|'auhradiťPrevádzkovate|bvicenuzapripojenievovýškeaspósobomuvedenýmvtejtoZmIuveaObchodnýchpodmienkach

pí|pO]en Ia.

l.Z Účelom tejto Zmluvy je:

i) vytvoreniemateriálno{echnickýchpodmienokapredpokladovnabudúcudiýribúciuadodávkuelektrinydoodbernéhomiestauvedeného

včlánkull tejtoZmluvy,vktorombudeposplneníObchodnýchpodmienokpripoleniapripojenédoDSodbernéelektrickézariadenieŽiadatel'a,

ii) špecifikáciapripoleniaastanovenietechnickýchpodmienokpripojeniaodbernéhoelektrickéhozariadeniaŽiadate|'adoD5

].3 Predmetom tejto ZmIuvy nie je fuzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadatel'a do DS. Na í7zické pripojenie je potrebné splnit'

podmienky vyplývajúce z telto Zmluvy a uzatvorenie zmIuvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatne.1 zmluvy o prístupe do distribučne;

sústavy a distribúcil elektriny a samostatnej zmIuvy o dodávke elektriny

liadate|] ] ZastilperrÝ osoballi o1lr.ivneiýnli konat a podpi:ovať

Vodárenská spo|očnosťS|ádkovičovo, spo| s r.o. I v., v.:cia.n ltrriiii,y,

FU(IKOVA 460,925 21 SLADKOVIIOVO l rnnnttstr RuH,lnlt

l(0:

D|Č:

lC DPH:

362r151
207019165l

5K20201 9l 657

lapísaný v 0R, 05 Trnava oddiel Sro vložka číslo 11532lI

ĎaIej len,,Žiadatel"

Bankové spujenie. Všeobecná úvetová balka a s

ČÍsIo ÚČtu/kód bairky 13318l495 ]i0200

lBAli:

Etlt (SVt/iFT): 5UBA5KBX

113



ll. Špeciíikácia pripojenia

).1 snecitikácia oijbeltnóilc miesta

IUKROVARSKÁ 311/1ČS3,311l1,n521 SLÁDKOVICOVO NN 3f x 16 (A) 1T NlE

,l) Adresa 0dlierného miesta

),) [ena za pripojenie (splatnosť 14 kaIendárnych dní)

ir) |',iapát| úrLrveň c) 1''4ar. rez. ka;.rar.ita d) Typ merania e) Výroba na 0M

0,00 0,00 000 1)1487133

Bez DPH (tUR) t]PH (EUR) SpolLi k úhrade (EIJR) Variabilný syrnool

)3 ťaspilent;ptcdileiLrZmiuvyl()iiníorltermínuzaillaieni,ltcnilz6p1,tlo,rnieasplnetti,lTechntckyihpocmienok[líipoicnia.

l ll. záverečné ustanovenia
3.] ZmIuva nadobúda platnosťdňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranaml.

3.2 ZmIuva sa uzatvára na dobu neurčitú,

3.3 ZmIuvné strany 5a dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto lmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia

do distribučne1 sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovatel'a (v tejto Zmluve len ,,Obchodné podmienky pripojenia"), Právne

vzt'ahy zaIožené touto ZmIuvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenske1 repubIiky. Spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiťvýlučne

prsIušný súd Slovenskej repubIiky.

3.4 Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadatel'a podl'a Prve1 hlavy Druhe1 čaýizákona č D)l70132 z. o ochrane osobných údalov a 0 zmene

_ a doplneni niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon o ochrane osobných údajov") vrátane poučenia o existencii 1eho práv ako dotknute1 osoby podl'a

§ 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmlenkach pripojenia.

3.5 Adresa Preváozkovatel'a na doručovanie písomností: Západoslovenská distribučná, a.s.

P.0. Box 292,8'l0 00 Bratislava 1

36 Zmluvasavyhotovujevodvoch(2)vyhotoveniachsrovnakouprávnousilou,pričomkaždázozmluvnýchstrándostanepojednomvyhotovení

3.7 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnost'predchádzajúca zmluva o pripojenís totožným identifikátorom 0dberného miesta uvedeným v ods 2 1 tejto

lmluvy.

3.B Neoddelitelhou súčastbu tejto Zmluvy je Príloha č. l - Technické podmienky pripolenia,

39 LehohnaprilatieapodpkanienávrhutejtoZmluvyŽiadate|bmle75kalendárnychdníododňajehopodpísaniaPrevácjzkovatelbm.Návrhtejto

ZmluvypodpísanýŽiadatelbmmusíbytvuvedenejlehotedoručenýPrevádzkovate|bvi Up|ynutímtejtolehotynávrhnauzatvorenieZmluvyzaniká

aPrevádzkovatel'nímniejeviazaný Vprípadeakýchkolvekzmien,prípadnedoplnenínávrhutejtoZmluvyŽiadate|bmsataktoupravenýnávrhbude

považovat'za nový návrh zmluvy, ktorým PrevádzkovateI nebude viazaný

3.10 Ziadate|'čestne vyhlasuje, žeje výlučným vlaýníkomAáčšinovým spoluvlastníkom nehnutelhostiAtavby, v ktorejjei bude odberné elektrické/

eIektroenergetické zariadenie (d'alej Ien ,,zariadenie") zriadené resp, má súhlas vý|učného vIastníka/váčšinových spoluvlastníkov nehnute|'nostiÁtavby,

v ktorej 1e/bude zariadenie zriadené so zriadeními prevádzkou/pripojením zariadenia do diýribučnej sústavy na takejto nehnutelhosti/stavbe.

3.11 ZmIuvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č, ] riadne oboznámili, slejobsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva neboIa uzatvorená

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dókaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismí

.!

Za Prevádzkovatel'a: lápadosiOv€n5lé distribi]čná, a.s

ini1 Robcrt Vir:]a, ver_lúcr tptavy enei,r]etii kýth zariadení

ur ilii Lť i k ť5, í p,e c i a i i sta s p ri v}, e n e r.za ri a d e t i í

Pi;d p is

lv4iesro, otia'.Zr.á'zLZ--,

)l3

Pcd p is

Císlo zmluvy, 121487 133


