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Elt kód 0dberného miesta

171481l3B

číslo zmluvy

5l00031234

Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatelh
do distri bučnej sústavy
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prevádzkovatell

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava

lč0: 36 361 5]B

Dlč: )0DIB9C4B

tč lptt: SK20221B9O4B

Zapísaný v 0R 0S BA l, oddiel 5a, vložka číslo: 3B/9/B

Držitel povolenia na diýribúciu elektriny vydaného ÚR50

č 2007E 0258

Ďalej Ien,,Prevádzkovatel"

lastúpený osobanli opr.ivnenýnti konaťa podpisovaťvo veciar.h lntluvy:

lng Roben \iida

ved úci správy enerr]eiick)'ch za riadení

Ottó Le|kes

špeciaIista správy ener zariadení

Bankové spojenie; Tatra banka, a.s

Cs|o úťtu/kild banky, 26281/,8102/1 100

lBAli]. 5K84 1 i00 0000 0026 28] / Bl02

8ii (SVť|FT): TATRSKBX

(uzatvorenávsú|ades§3'lods.2pism.h)zákonač.)51l)01)Z.z.oenergetrkeaOzmeneadopIneníniektorýchzákonov,d'alejlen,,Zmluva")

Zmluvné strany

l. Predmet a účelZmluvy

1.] Predmetom ZmIuvy je:

i) závázokPrevádzkovatel'anazákladežiadostiZiadate|'aopripojeniedOdiýribučne]sústavyPrevádzkovate|'a(d'a|ejlen,,DS")zOdňa1092015

zabezpečit maximá|nu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto lmluve a umožnit'pripolenie Žiadatel'a do D5 po splnení povinnostíŽiadate|'a

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

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

li) závázok Ziadatel'a uhradiť Prevádzkovatelbvi cenu za pripojenie vo výške a spósobom uvedeným v tejto Zmluve a 0bchodných podmienkach

pripojenia. t

1,2 ÚčeIom tejto lmIuvy je:

i) vytvorenie materiálno{echnických podmienok a predpokIadov na budúcu distribúciu a dodávku eIektriny do odberného miesta uvedeného

v článku ||. te.jto ZmIuvy, v ktorom bude po splneníObchodných podmienok pripolenia pripojené do DS odberné e|ektrické zariadenie Žiadate|'a,

ii) špecifikáciapripojeniaaýanovenietechnickýchpodmienokpripojenlaodbernéhoeIektrickéhozariadeniaŽiadatel'adoDS.

].3 Predmetom telto ZmIuvy nie je íyzické pripojenie odberného eIektrického zariadenia Ziadate|'a do DS Na í7zické pripojenie je potrebné splniť

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

sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.

Žiadaet | 1astúpcný osobattliopl,,ivnenvnli konaťa podpisovať

Vodárenská spoločnosťSládkovičovo, spol. s r.o. I vu veiiarh litnluvy,

FUčíKOVA 460,n521 SLÁDKOV|čOVO I rnnruttšrr nun,len

IC0:

Dlč:

|t DPH:

36232151

)u0191657

5K20201 91 65/

Zapísaný v 0R, 0S Trnava oddiel Sro v|ožka čslo 
.l 

1 532/T

Ďalej len,,Žiadatel"

Bankové spojenie. Viecbecná úvetová banka, a. s

Císlo účtu/kó,j banky l33]B]495li0200
lBA1,1: ,
Bl( (SW|FI): SUBA5II.BX
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ll. Špecifikácia pripojenia

2.1 Špecifikácia odnetnéhc mictta

C|NTORÍNSKA 71ý69,)tý,975 21SLÁDKOV|COV0 NN 3f x 16 (A) 1T NlE

a)AdresaOdhernéhonliesla b)llapát.úroveň c)N4a:t.rez kapacita d)Typmerania e)VýrobanaOM

2.2 [ena za pripojenie (splatnosť14 ka|endárnych dní)

0,00 0,00 0,00 12148/138

Bez DPH (EUR) DPH (iUR) Spo|u k úhrade (EtlR) variabilný syrnbol

2.3 Časn|nenialredmetLilmluvvl()dlíorltclrnínuzao|aieilia(en.;zť]DririoienieasuineniaTechnick,J,t.hoodmienokortooienia

l ]l. záverečné ustanovenia
3,] lmluva nadobúda platnosťdňonl jej podpisu obidvomizmluvnými stíanaml.

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3 3 lmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzizmIuvnými stranami neupravené touto ZmIuvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia

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

vzt'ahy zaIožené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom 5lovenskej republiky. Spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešit výlučne
y príslušnýsúdSIovenskejrepubliky.

3.4 Všďky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadate|'a podl'a Prvej h|avy Druhej čaýizákona č.D2l)013Z. z, o ochrane osobných údalov a 0 zmene

a dopInení niektorých zákonov (d'alej Ien ,,zákon o ochrane osobných údajov") vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknute1 osoby podl'a

§ 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úp|ne uvedené v 0bchodných podmienkach pripojenia.

] 5 Adresa Prevadzkovatel'a na doručovanie písomnosti: Západoslovenská distribučná, a.s.

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

3.6 Zmluvasavyhotovujevodvoch(2)vyhotoveniachsrovnakouprávnousiIou,pričomkaždázozmIuvnýchstrándostanepojednomvyhotovení,

3/ UzatvorenímtejtoZmIuvystrácaplatnostpredchádzajúcazmluvaopripojení5totožnýmidentifikátoromOdbernéhomiestauvedenýmvods.21telto

Zmluvy,

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

3.9 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto ZmIuvy Ziadatelbm je /5 kalendárnych dniodo dňa 1eho podpilsania Prevádzkovatelbm. Návrh telto

Zmluvy podpísaný Ziadatelbm musí byťv uvedenej Iehote doručený Prevádzkovatelbvi. Up|ynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie ZmIuvy zaniká

a Prevádzkovatel'ním nieje viazaný. V prípade akýchko|vekzmien, prípadne dopInenínávrhu tejto lmIuvy Žiadaelbm sa takto upravený návrh bude

považovaťza nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovatel'nebude viazaný.

3 10 Žiadate| čestne vyhlasuje, žeje výlučným v|aýnikom/váčšinovým spoIuvlastníkom nehnutelnostiAtavby, v ktorej je/ bude odberné e|ektrické/

elektroenergetické zariadenie (d'aIej Ien ,,zariadenie") zriadené resp. má súhIas vý|učného vlastníka/váčšinových spoluvlastníkov nehnutel'nostiAtavby,

v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojenim zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnutelnoýi/stavbe.

! 3 ] 1 lmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prí|ohy č. ] riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasla, Zmluva nebola uzatvorená

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

Za Prevádzkovatel'a: Západosiovenská distriiluťná, a s

in9. Rcbert Vida, l,eiúci sptávy cnerqetirkých zariarlerií

l1.9 l015

Ottó L el kes, ipeci : l ilh správy ener.z.lria,Jen í

Poriliis

Za žiadatel'a:

FRANTISEK RUMAN

fu4testo, dt'ia

?a. ovičovo

o
926

lčo: ee zs2 l9:".5i

117

B *ť :; ..; ÚřTgi',slbi1 ú čtu: r99 ro l{96 lr0300
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Čís|o zml uvy: 1l14B] 13B


