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Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatel'a
do d istribučnej sústavy
(uzatvorenávsúlades§3lods.2pilsm.h)zákonač.)51l201)2 z.oenerqetikeaOzmeneadoplneníniektorýchzákonov,d'alellen,,Zmluva")

Zmluvné strany

l. Predmet a účelZmluvy
'] l PredmetomZrnluvyle:

i) závázokPrevádzkovatel'anazák|adežiadostlŽiadatel'aopripojeniedodistribučnejsústavyPrevádzkovatel'a(d'alejIen,,D5")zodňa10.9.2015

zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej rl tejto Zmlurle a umožniť pripojenie Žiadatel'a do DS po sp|nenípovinnostíŽiadate|'a

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

a v Technických podmlenkach pripojenia (Prí|oha č, 1 tejto ZmIuvy),

ii) závázokŽiadate|'auhradiťPrevádzkovate|bvicenuzapripojenievovýškeaspósobomuvedenýmvtejtoZmIuveaObchodnýchpodmienkach

prlpOJenIa.

1.2 ÚčeIom tejto Zmluvy je:

i) vytvorenie materiá|no-technických podmienok a predpokladov na budúťu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného

v č|ánku ||. tejto ZmIuvy, v ktorom bude po splnení 0bchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné e|ektrické zariadenie Žiadatel'a,

ii) špecifikáciapripojeniaaýanovenietechnickýchpodmienokpripojeniaodbernéhoeIektrickéhozariadeniaŽiadate|'adoD5.

].3 Predmetom tejto lmluvy nie je f,7zické pripojenie odberného e|ektrického zariadenia Ziadate|'a do DS. Na |rzické pripojenie je potrebné sp|niť

podmienky vyp|ývajúce z tejto ZmIuvy a uzatvorenie zmIuvy o združenej dodávke elektriny aIebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej

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

Prevádzkovatell I lastúpený osotratiti oprávnenytlri korraťa pocipisovaťvo veciarh Zmluvy:

Západoslovenská distribučná, a.s. I 
lng RobertVida

Culenova 6,816 4l Bratis|ava I vedLlti správy enerqetických zariarjení

Ottó Le|kes

lč0: 36 361 5lB 
| špecia|ista sptávy ener.zariadení

D|č: 2U2IB9O4B

tč optt: 5K2022']B9O4B

Zapilsaný v 0R 05 BA l, oddielSa, v|ožka číslo: 3B79lB

Držite|'povoIenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRS0

č,200iE 0258.

DaIe1 len,,Prevádzkovatel"

L]ankové spolenie: Tatra |_ranka, a s

tisio účtu/krlcj banky: 2ú28liBlOžil lrJCt

iBAli]: 5K.B4ll0000000026 281/ 810l

B|r_ (SiVlF t): TA I RSKBX

Žiadatel: | 1astupený osubanli o;rrávnenými konaťa po.lpilovať

Vodárenská spoločnosťS|ádkovičovo, spo|. s r.o. I vo vectach lrn|uvy:

FUč|KOVA 460,n5 2] SLÁDKOV|čOV0 | rnnnttšrr nurutnn

| (íslo Liťtu/kod banky 13]1B1495 li0200

ltnntl,|.
Ďa|ej len,,Žiadatel" I t]|[ (SW|FT), sUBA5KBX

lč0: 36)37151

Dlt: )U019165l
|C DPH: SK202019]657

Zapísaný v 0R, 0S Trnava oddie| 5ro vložka číslo 1 1532/T
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l l l. záverečné ustanovenia

3.] Zmluva nadobúda platnosťdňom jej podpisu obidvomizmluvnými stranamt.

].2 lmIuva sa uzatvára na dobu neurčitú

3 3 ZmIuvné strany sa dohodIi, že práva a povinnosti medzi zmIuvnými stranami neupravené touto ZmIuvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia

do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovate|'a (v tejto ZmIuve len ,,0bchodné podmienky pripojenia"). Právne

vzt'ahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom S|ovenskej repub|iky. Spory zmIuvných ýrán z tejto ZmIuvy má právomoc riešiť vý|učne

prís| ušný súd SIovenske1 repub|iky

Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadatel'a pod|'a Prve1 hIavy Druhejčastizákona č.lDD\l3Z. z. o ochrane osobných údajov a 0 zmene

a dop|není niektorých zákonov (d'aIej len ,,zákon o ochrane osobných údajov") vrátane poučenta o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podl'a

§ 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úpIne uvedené v 0bchodných podmienkach pripojenia

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

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

3,6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane pojednom vyhotovení

3,7 UzatvorenímtejtoZmIuvystrácaplatnosťpredchádzajúcazmIuvaopripojenístotožnýmidentifikátoromOdbernéhomiestauvedenýmvods 21tejto

ZmIuvy.

3.B Neoddelite|hou súčaýbu tejto lmluvy je Príloha č. ] - Technické podmienky pripojenia.

3.9 LehotanaprijatieapodpsanienávrhutejtoZmIuvyZiadate|bmje75kaIendárnychdníododňajehopodpísaniaPrevádzkovatelom.Návrhtejto

lmIuvypodpísanýŽiadate|bmmusíbytvuvedenejlehotedoručenýPrevádzkovate|bvi UplynutimtejtolehotynávrhnauzatvorenieZmluvyzaniká

a Prevádzkovatel ním niejeviazaný. V prípade akýchko|Vekzmien, pripadne doplnenínávrhu tejto Zmluvy Žiadate|bm sa takto upravený návrh bude

považovaťza nový návrh zmIuvy, ktorým Prevádzkovatel nebude viazaný.

3.10 Ziadate| čestne vyh|asuje, že je vý|učným v|aýníkom/váčšinovým spoIuvIastnikom nehnute|nostiÁtavby, v ktore1 je/ bude odberné elektrické/

eIektroenergetickézariadenie(d'aIejlen,,zadadenie")zrtadenéresp másúhIasvýlučnéhovIastníka/váčšinovýchspoIuvlastníkovnehnuteInosti/stavby,

v ktorej 1ei bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnutelnoýi/stavbe.
-_ 311ZmIuvné strany vyhIasujú, že sa s textom tejto lmluvy a jej Prí|ohy č. 

,l 
riadne oboznámiIi, s jej obsahom bez výhrad súhIasia, ZmIuva nebola uzatvorená

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dókaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimlpodpismi.
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Za Prevádzkovatel'a: ZápaoosIovenská rjistribLiťná, a.s.

lnq Robetr Vida, vedúii sprdvy enerqttických zariadení

(;ttó Lelkes, špetiaiista spiávy ener,zariadení

|l4ieýo, dňa

Voilárenslrá sp ádkovičovo
§

Fučíirol, O

lč0: 200
Bank- aP 

1 ?80 ó?4B

ll. Špecifikácia pripojenia

2.1 Špeciíikácia odbernóho mie:ta

FUčíKOVA 16 0P, c|ST C,L5)1SLÁDKOVIčOV() NN 3f x 40 0000000 (A) ]T N|E

a) Adresa 0dberného miesta

2) [ena za pripolenie (splatnosťl4kaIendárnych dní)

b)Napát úntveň c)i\4ax rez kapacita d)Typmerania e)VýrobanaOM

0,00 0,00 0,00 1)1487137

Bez DPH (tUPi) |]l'H (EL]R) Spoiu k úhrade (EUR) Variabilný symbll

).3 Lasrllnelnianredmetulmlurirll0dníodterrnínuzanIateniacenvzaprirroielItaiulneniaTechnickýchuodmienokortpoicni;

Pod pi s

7od pii

CilsIo zm luvy: 1)1 4B7 137


