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E|C kód 0dberného miesta Císlo zmIuvy CsIo obchodného partnera
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prevádzkovatel1

Západoslovenská distribučná, a.s.

ČuIenova 6, 816 47 Bratislava

lč0: 36 361 5lB t
Dlč: 20221B9O4B

tč npH: SK2022]B9O4B

Zapisaný v 0R 05 BA l, oddiel 5a, vložka číslo: 3B79lB

Držite| povo|enia na distrlbúciu e|ektriny vydaného ÚR50

č 2007E 0258

Ďale1 len,,Prevádzkovatel"

lastú penv csoiianl i oprívnenýr nl kcnať,l porJpisiivať vo veciai_h ltti l uvy

lnq. BobertVida

vedúci správy enerrletických zariadení

t )itr1 Le| kes

špeciaiis|a správy ener.zat iadení

Banklve spojenie: Tatra banka, a s

Líslo účtu/kód bar,|;,u,. )OB1 l 81 02/1 l 00

IBAN: 5KB4ll0000000C262Bl;/8102

Bit (SW|F]) TATRSKBX

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatelh
do distri bučnej sústavy
(uzatvorenávsú|ades§3lods.2pilsm.h)zákonač.)51l20122.z.oenerqetikeaOzmeneadoplneníniektorýchzákonov,d'aIejlen,,Zmluva")

Zmluvné

l. Predmet a účelZmluvy

l.] Predmetom Zmluvy je:

i) závázok Prevádzkovatel'a na základe žiadoýi Žiadatel'a o pripojenie do distribučne1 sústavy Prevádzkovate|'a (d'aIej Ien ,,DS") zo dňa 10.9.2015

zabezpečit maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto ZmIuve a umožniť pripojenie Žiadate|'a do D5 po sp|nenípovinnostížiadatel'a

uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia (vid'odsek 3,3 tejto lmIuvy), v Technických podmienkach prevádzkovatel'a distribučnej sústavy

a v Technických podmienkach pripojenia (Pri|oha č. 1 tejto lmluvy),

ii) závázokŽiadatel'auhradiťPrevádzkovatelbvicenuzapripojenievovýškeaspósobomuvedenýmvtejtoZmIuveaObchodnýchpodmienkach

prlpO]en Ia

1.2 Účelom telto Zmluvy je:

i) vytvoreniemateriá|no-technickýchpodmienokapredpokladovnabudúcudistribúciuadodávkuelektrinydoodbernéhomiestauvedeného

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

ii) špecifikácia pripojenia a ýanovenie technických podmienok pripojenia odberného eIektrického zariadenia Žiadatel'a do D5.

],3 PredmetomtejtoZmluvyniejef,7zicképripojenieodbernéhoelektrlckéhozariadeniaZiadate|'adoD5.Naf,7zicképripojeniejepotrebnéspInit

podmienky vyplývajúce z tejto ZmIuvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samoýatnej zmIuvy o prístupe do distribučnej

sústavy a diýribúcii e|ektriny a samostatnejzmIuvy o dodávke elektriny

Žiadatell I lastupcnv osobatili opiávnenymi konal, a potlpi:ovať

Vodárenská spoločnosťSládkovičovo, spol. s r.o I vo veiiach lrnluiry.

FUč|KOVA 460,n521sLÁDKOVIčOvo I rRnuSlrnuuRll

IC0:

Dlč:

lČ DPH

36)37]51

2020191657

SK2020] 9] 657

Zapkaný v 0R, 05 Trnava oddie| 5ro vložka číslo 1 ]532/T

Ďale1 len ,,žiadatel"

Bankové spolenie. Všeobecná úveltová banka, a. s.

ČisIo úttu/kod banky ].j]lB1495l/0200

IBA 1,1:

t]lt (SV/iFT); SUBA5KBX



ll. Špetifikáeia pripojenia

2,1 5lecifíkócia orjbernéno mielta

R|cHTEROVA 2141 3,214113,925 21 SLÁDKOV|ČOVO NN 3f x 16 (A) ]T NlE

a) Adresa 0direrného miesta

).) Cena za pripojenie (splatnosť ]4 kalendárnych dni)

b) l,Japát. úrrlveň c) lu'lail. rez. kapacita d) Typ merania e)Výroba na 0M

0,00 000 000 12148/135

Bez DPH (tUít) t]PH (EUR) SooiLi k uhrarjc (EUR) Variabiiný:ynrool

2,3 [aspineniapredmetulmiuvy]0,]níorlterntínuzapiaieni,ircnyzaprtpoicnieaspineniaTechnickilchD,-ri]mienokpripojenil
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l ll. záverečné ustanovenia

3 ] Zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpisu obidvomizmluvnýmistranamt.

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3,3 lmIuvné ýrany 5a dohodli, že práva a povinnosti medzizmIuvnými ýranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia

do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasťprevádzkového poriadku Prevádzkovatel'a (v tejto ZmIuve len ,,0bchodné podmienky pripojenia"). Právne

vzt'ahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom 5|ovenskej republiky. Spory zmluvných strán z tejto lmluvy má právomoc riešiť výlučne

prísIušný súd S|ovenskej repubIiky

Všetkypodmlenkyspracúvaniaosobnýchúda;ovŽiadate|'apodlbPrvejhIavyDruhejčastizákona č.n)D013l.z,oochraneosobnýchúdalovaOzmene

a dop|není 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 píesne a úpIne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.

Adresa Prevádzkovate|'a na doručovanie písomnosti: Západoslovenská distribučná, a.s.

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

3.6 lmIuvasavyhotovujevodvoch(2)vyhotoveniachsrovnakouprávnousilou,pričomkaždázozmIuvnýchstrándostanepojednomvyhotovení

3 7 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnost predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom 0dberného miesta uvedeným v ods. 2 1 tejto

lmIuvy,

34

]a))

Neoddelitel'nou súčastbu tejto Zmluvy je PriIoha č. 1 - Technické podmienky pripojenia,

LehotanaprijatieapodpísanienavrhutejtoZmluvyŽiadatelbmje75kalendárnychdníododňajehopodp'saniaPrevádzkovate|bm Návrhtejto

ZmluvypodpísanýŽiadatelbmmusíbyťvuvedenejIehotedoručenýPrevádzkovatelbvi Up|ynutimtejtolehotynávrhnauzatvorenteZmIuvyzaniká

a Prevádzkovatel'nim nie je viazaný. V prípade akýchkolvek zmien, pripadne dopInení návrhu tejto ZmIuvy Žiadate|bm sa takto upravený návrh bude

považovat'za nový návrh zmIuvy, ktorým Prevádzkovatel nebude viazaný.

3 
't0 

Žiadatel'čestne vyhIasuje,žeje výlučným vlastníkom/váčšinovým spoluv|astníkom nehnutelhostiÁtavby, v ktorelje/ bude odberné eiektrické/

e ektroenerqetické zariadenie (d'aIej Ien ,,zariadenie") zriadené resp, má súhlas vý|učného vIastníka/váčšinových spoIuvIastníkov nehnuteInosti/stavby,

v ktorej je/bude zartadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia d0 distrlbučnej sústavy na takejto nehnute|hosti/stavbe,

3 
'l] 

Zmluvné strany vyh|asulú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prí|ohy č. 1 riadne oboznámiIi, s jej obsahom bez výhrad súh|asia, lmluva nebola uzatvorená

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

Za Prevádzkovatelh: ZápacosIovenská diltribuťná, a s

ing Robett Vica, veiiúii ,lpiávy cnei,qetilkýih zariadrní

()ltó |ell,es, špe,.i;ii:ta správ1, enct zaiiadení

l,,4itýo,0ň,r

3.B

3.9

Vodárenská spoločnosí Sládhov i"i,
spol. s r.a. /

Fučikova 46Lll254 (1,,

szs zr stÁnl(ovlóovo
Ičo: go zat ?5t lč Dpl,t: sKi]020,jT lfi57

sŇ. io. v(ís oalnnta, č, účtu: liJ3l6IaJúi/U,Oij
ftlJílx 061 1aO š142

Porjn is

)l3

Podp i

Cislo zmluvy: 1)1487 135


