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číslo zmluvy

5100031234

Císlo obchodnéh0 partneraE|C kód 0dberného miesta

Zm!uva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatel'a
do distri bučnej sústavy
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prevádzkovate|l

Západoslovenská distribučná, a.s.

Culenova 6, 816 47 Bratislava

lčO: 36 361 51B

Dlč: 2022]B9O4B

tč optt: SK2022189048

lapísaný v 0R 0S BA l, oddiel Sa, vložka čhlo: 3B79lB

Držitel'povolenia na diýribúciu elektriny vydaného ÚRS0

č 2007E 0258

ĎaIej len,,Prevádzkovatel"

lastúllený osoliamiopr.ivnenýnri kottat a pocipisrtvaťvo i,eciach ltnluvy:

lng. llobet t \iicta

veri úci správy enerqetických zariaden í

0itr1 Lelkes

špecialista spl ávy ener,zat tadení

Bankrlvé spolenie; Tatia banka, a s

ČisIo úťtu/rorj banky, 2628li8l02i l ]0t)

l8Alt]: 5KE4 li0000c(i(jCló28l/Bl0l
Bit (S\Vlil) TATRSIIB)(

(uzatvorenávsúlades§3lods.2písm.h)zákonač.251l7012Z,z.oenergetikeaOzmeneadoplneníniektorýchzákonov,dalellen,,Zmluva")

Zmluvné sttany

l. Ptedmet a účelZmluvy

] l PredmetomZmluvyje:

i) závázokPrevádzkovatel'anazákladežiadostiŽiadatel'aopripojeniedodistribučnelsústavyPrevádzkovate|'a(d'aIejlen,,D5")zodňa10,92015

zabezpečíť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadatel'a do DS po splnení povinnoýíŽiadatel'a

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

a v Technických podmienkach pripojenia (Prí|oha č. 1 tejto Zmluvy),

ii) závázokŽiadate|'auhradiťPrevádzkovatelbvicenuzapripojenievovýškeaspósobomuvedenýmvtejtoZmluveaObchodnýchpodmienkach

prlpOJenla.

1.2 ÚčelOm tejto ZmIuvy je:

i) vytvorenie materiálno{echnických podmienoka predpok|adov na budúcu dlýribúciu a dodávku e|ektriny do odberného miesta uvedeného

v článku ll. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splneníObchodných podmienok pripojenia pripojené do D5 odberné elektrické zariadenie Žiadate|'a,

ii) špecifikáciapripojeniaastanovenietechnickýchpodmienokpripojeniaodbernéhoelektrickéhozariadeniaZiadatel'adOD5.

].3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripolenie odberného e|ektrického zariadenia Ziadate|'a do DS. Na lzické pripojenie je potrebné spInit

podmienky vyplýva;úce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmIuvy o združenej dodávke elektriny aIebo samostatnej zntluvy o prístupe do distribučnej

sústavy a dlstribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.

Žiadate|: I lastupcn;,r.rsobatlliopl,,ivnenynli konaťa pcdpilcvat

Vodárenská spo|očnosťS|ádkovičovo, spol. s r.o. I vu vcrlach lmluvy:

FUčíKOVA 460,92521 5LÁDKOV|čOV0 l rnnruttšrr nuunru

lč0:

Dlč:

|Č DPH

36l32l51
2020191657

SK20201 91 657

Zapísaný v 0R, 0S Trnava oddiel Sro vložka číslo 115rlI

Ďalej Ien,,Žiadatel"

Bankové spt-rjenie' Všecbecn,i rivetová balka, a. s,

(ísIo účtu/kó,J banky l3j181495 li0200

lBA[l:

BlL (SVý|[:T): SUBASKBX



lll, záverečné ustanovenia
3.'l Zmluva nadobúda plainosť dňom je1 podpisu obidvomi zmluvnými stranaml.

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzizmluvnýmiýranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenla

do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovatel'a (v telto Zmluve len ,,0bchodné podmienky pripojenia"). Právne

vzt'ahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkorn 5lovenskej republiky. Spory zmluvných strán z tejto lmluvy má právomoc riešiťvýlučne

prísIušný súd SIovenskej republiky.

3 4 Všďky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadatel'a podl'a Prvej hlavy Druhej časti zákona ř 177l)013l, z. o ochrane osobných údajov a 0 zmene

- a dop|neni niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon o ochrane osobných údajov") vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podl'a

§ 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úp|ne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia

] 5 Adresa Prevádzkovatel'a na doručovanie písomností: Západoslovenská distribučná, a.s.

P. 0. Box 292, 81 0 00 Bratislava 1

3.6 Zmluvasavyhotovu;evodvoch(2)vyhotoveniachsrovnakouprávnousiIou,pričomkaždázozmIuvnýchstrándoýanepojednomvyhotovení.

3.7 UzatvorenímtejtoZmluvystrácaplatnosťpredchádzajúcazmluvaopripojenístotožnýmidentifikátoromOdbernéhomiestauvedenýmvods 2.1tejto

Zmluvy.

3.B Neoddelitel'nou súčastbu tejto ZmIuvy je Príloha č. 1 - Technické podmienky pripojenia.

3.9 LehotanaprijatieapodpísanienávrhutejtoZmluvyŽiadatelbmje75kalendárnychdníododňajehopodpísaniaPrevádzkovatelbm.Návrhtelto

ZmIuvy podpísaný Žradate|bm musr byt'v uvedenej |ehote doručený Prevádzkovatelbvi. Up|ynutím tejto Iehoty návrh na uzatvorenie ZmIuvy zaniká

a Prevádzkovatel'nim nie je viazaný. V prípade akýchkolVek zmien, prípadne dopInení návrhu tejto ZmIuvy Žiadatelbm sa takto upravený návrh bude

považovaťza nový návrh zmIuvy, ktorým Prevádzkovatel' nebude viazaný.

3.10 Žiadatel'čestne vyhlasuje, žeje vý|učným vIastnikom/váčšinovým spoIuvlastníkom nehnutelhosti/stavby, v ktorejje/ bude odberné eIektrické/

elektroenergetické zariadenie (d'alej len ,,zatiadenie") zriadené resp. má súhIas výlučného vIastníka/váčšinových spoluvlastníkov nehnutel'nostiAtavby,

v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia d0 distribučnej sústavy na takejto nehnutelhoýiAtavbe.

3.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a je1 Prílohy č. ] riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená

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

Za Prevádzkovatelh: Zápaios!ovenská distriDirťná, a.s

ing Rcbett Viia, verlúci spiavy enelqetiikých zariaderlí

(lttó Lťlke5, špeciiIiiía sDráv,/ ener zariadení

Podp s

za žiadatelh:

FRANTl5EK RUMAN

ll4 iestoi d ria

2.1 Íperitikjcia or]hretneho mie:ta

VEI]KOÚI]ANSKÁ CESTA 1983 Čstl, lgs1,925 21 SLÁDKOV|ČOVO NN 3fx ]6 (A) iT NlE

a) Adresa Odberného mresta b) Napát. úntveň c) lu4ax. rez. kapaiita d) Typ merania e) Výroba na 0M

).7 [ena za pripojenie (splatnosť 1 4 kalendárnych dní)

0,00 0,00 0,00 1)1481134

Bez DPH (EUR) |]PH (Et]R) Spolu k úhrarje (EtlR) Variabi|ný syrrrbol

7,3 Čas ninenia lredmetu lmiuvv 10 dnío0 ie[míiu zaO|a|etiia cenv za uriooicnie a sulne nia Technicl.Ýin nodmienok nrtnoienia

)l3

Pctl"n s

[íslo zm I uvy: 1)1 48l 134


