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Elo zm|uvy číslo obchodného paftneraElc kód 0dberného miesta

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatelh
do distribučnej sústavy
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Prevádzkovate||

Západoslovenská distribučná, a.s.

Ču|enova 6,816 4l Bratis|ava

tčo: 36 361 51B

Dtč: )C221B9C4B

ič DpH: 5K2022'lB9O4B

Zapísaný v 0R 0S BA l, oddie| 5a, vložka číslo: 38/9/8

Držitel'povoIenia na distribúciu elektriny vydaného ÚR50

č 2007E 0258.

Ďa Iej len,,Prevádzkovatel"

Zastúpený osobani oprávnenýnti konaťa podpisoriat vo veciach lmluvy.

lnq, l]obert Vida

vedúci spi,ávy enerqetick)ích zariadení

()ttó Lelkes

špecialista sptávy ener zaiiadení

B,ankové spcjenie: Tatia ilanka, a.s

t.íslo úttu/kric oanky: ló18li'B'l0ž/l 100

lBA[l; 5KB4ll000000il0ž628l/BlI]2
tjií (Sl^ť|tl): TATRSKBX

(uzatvorenávsúlades§3]ods.2písm.h)zákonač.)51l)\DZz.oenergetikeaozmeneadoplneníniektorýchzákonov,d'alejlen,,Zmluva')

Zmluvné strany

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

i) závázokPrevádzkovatel'anazákladežiadostiŽiadatel'aopripojeniedOdistribučnejsústavyPrevádzkovatel'a(d'alejlen,,D5")zodňa10.9.2015

zabezpečiť maximá|nu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadatel'a do D5 po spInenípovinnostíŽiadate|'a

uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (vid odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovate|'a distribučnej sústavy

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

ii) závázokZiadatel'auhradiťPrevádzkovatelbvicenuzapripojenievovýškeaspósobomuvedenýmvtejtoZmluveaObchodnýchpodmienkach

prlpOJenIa

].2 Učelom tejto Zmluvy je:

i) vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokIadov na budúťu distribúriu a dodávku elektriny do odberného mieýa uvedeného

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

ii) špecifikácia pripojenia a ýanoventetechnických podmienok pripojenia odberného elektrickéhozariadenia Žiadatel'a do D5.

]3 PredmetomtejtoZmIuvyniejelzicképripojenieodbernéhoelektrickéhozartadentaZiadatel'adoDS.Nalzicképripojeniejepotrebnésp|niť

podmienky vyp|ývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke e|ektriny alebo samostatnej zmIuvy o prístupe do distribučnej

sústavy a distribúcii e|ektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.

Ziadatel': I Zastupený cscbailli oprávnenýmt konaťa potlpisovať

Vodárenská spoločnost Sládkovičovo, spol. s r o I vo veciach lnriuvy,

FUČÍKOVA 460,9252l SLÁDKOV|ČOV0 l rnnnttŠrr nuuRtt

|č0:

DIC:

lt DPH:

36732751

2020191657

SK202019l657

Zapílsaný v 0R, 05 Trnava oddiel 5ro vložka čislo ] 1532/T

ĎaIe1 len,,žiadatel"

Bailkové spojenie. Všecbccná úverov.i banka a. s.

Číslo účtuikód banny l331B1495 li0200

lBA1,1:

tt|( (SV\tlFT) 5UBA5KBX

113



l l l. záverečné ustanovenia

3.] ZmIuva nadobúda platnost dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranamt

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3.3 Zmluvné ýrany sa dohodli, že práva a povinnosti medzizmluvnýmistranami neupravené touto ZmIuvou sa riadia obchodnými podmienkami pripolenia

do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčast prevádzkového poriadku Prevádzkovate|'a (v tejto Zmluve Ien ,,0bchodné podmienky pripojenia"). Právne

vzt'ahy zaIoženétouto ZmIuvou sa spravujú právnym poriadkom 5|ovenskejrepub|iky.SporyzmIuvných strán ztejto ZmIuvy má právomoc riešiťvý|učne

prilsIušný súd 5lovenske1 republiky,

3.4 Všďky podmienky spracúvania osobných údajov Ziadate|'a pod|'a Prvej hlavy Druhejčastizákona (.n)D013l. z, o ochrane osobných údalov a o zmene

a doplneniniektorých zákonov (d'aIej 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 úpine uvedené v 0bchodných podmienkach pripojenia

3.5 Adresa Prevádzkovatel'a na doručovanie písomností:Západoslovenská distribučná, a.s.
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P.0. Box 292,810 00 Bratislava 'l

Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných ýrán doýane po jednom vyhotoveni

UzatvorenímtejtoZmIuvystrácap|atnosťpredchádzajúcazmIuvaopripojenistotožnýmidentifikátoromOdbernéhomiestauvedenýmvods 21tejto

ZmIuvy.

Neodde|ltelhou súčastbu tejto ZmIuvy 1e Pri|oha č, 1 - Technické podmienky pripojenia.

LehotanaprijatieapodpkanienávrhutejtoZmIuvyŽiadatelbmjei5kalendárnychdniododňajehopodpísaniaPrevádzkovatel'on Návrhtejto

lmluvy podpísanli Žiadatelbm musí byťv uvedenej lehote doručený Prevádzkovatelbvi. Up|ynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie lmIuvy zaniká

a PrevádzkovateI ním nie je viazaný V prípade akýchkolVek zmien, pripadne doplnenínávrhu tejto lmluvy Žiadatelbm sa takto upravený návrh bude

považovaťza nový návrh zmIuvy, ktorým PrevádzkovateI nebude viazaný.

].10 Žiadate| čestne vyhIasuje, žeje vý|učným v|aýnikom/váčšinovým spoluvlastníkom nehnutel'nostiÁtavby, v ktorejje/ bude odberné elektrické/

elektroenerqetrcké zariadenie (d'alej len ,,zariadenie") zriadené resp má súhlas výlučného vlaýníka/váčšinových spoIuvlastníkov nehnutel'nostiÁtavby,

v ktorejje/bude zariadeniezriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojenim zariadenia d0 distribLlčnej sústavy na takejto nehnute|'nostiÁtavbe.

].] ] lmIuvné strany vyh|asujú, že sa s textom tejto ZmIuvy a jej Prilohy č. ] riadne oboznámiIi, s jej obsahom bez výhrad súhIasia, Zmluva nebola uzatvorená

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

tl

Za Prevádzkovatelh: lápacoslovenská rjistribuťná, a s

Inq Robeti \iir]a, vedúci sptávy enerqetickýrh zariaderií

Citó i elkes, špeciaiista sotávy ener zariadení

2odllis

ii,4iesto, cňa

Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo

ll. 5pecifikácia pripojenia

7.1 _Sneci{jkácia odbelného mielta

S|GETSKÁ 9000, STAVBA,925 21 SLÁDKOV|ČOVO NN 3fx 40 0000000 (A) 1T NlE

a) A,Jresa 0dberného rniesta

n [ena za pripojenie (spIatnosť14 kalendárnych dní)

b) liapáť út,lveň c) |,4ar. tez kapacit,l d) Typ merania e) Výroba na 0M

0,00 0,00 0,00 121487136

Bez DPH (EU!i) DPH (EL]R) Spoiu k úhrade (tL,]R) V;riabi|ný symbr.,l

).3 (,lsplnentaprednletulmIlvylOdníor]termínuzap|ateniacenyzapripojenieasplncniaTechnickfi.hi"roijmienrlkpripojciliL

FRANT|ŠEK RUl\/AN

2l3

Pod pit

Cí,slo zm I uvy: 1)1 4B7 136


