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Číslo zm|uvy Číslo obchodného partneraElc kód Odberného miesta

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatel'a
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do distribučnej sústavy
(uzatvorenávsúlades§3lods.2písm.h)zákonač.)51l)01)Z.z.oenergetikeaOzmeneadopIneníniektorýchzákonov,d'alellen,,Zmluva")

Zmluvné strany

l. Predmet a účelZmluvy

].l Predmetom ZmIuvy 1e:

i) závázok Prevádzkovate|'a na zák|ade žiadoýiŽiadatel'a o pripojenie d0 diýíibučne]sústavy Prevádzkovatel'a (d'aIej Ien ,,D5") zo dňa l0 9.2015

zabezpečiť maxrmá|nu rezervovanú kapaciiu vo výške uvedenej v tejto ZmIuve a umožniť pripojenie Žiadate|'a do D5 po splnenipovinnoýiŽiadate|'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 te.jto Zmluvy),

ii) závázokŽiadatel'auhradiťPrevádzkovatelbvicenuzaprtpojenievovýškeaspósobomuvedenýmvtejtoZmIuveaObchodnýchpodmienkach

prIpO]en Ia

1.2 Účelom tejto Zmluvy je.

i) vytvoreniemateriálnolechnickýchpodmienokapredpok|adovnabudúcudistribúciuadodávkuelektrinydoodbernéhomiestauvedeného

v č|ánku Il. tejto ZmIuvy, v ktorom bude po splneniObchodných podmienok pripojenia pripojené do D5 odberné elektrické zariadenie Žiadate|'a,

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

].3 PredmetomtejioZmluvyniejef,7zicképripojenieodbernéhoe|ektrickéhozariadeniaŽiadatelbdoDS.NaýzicképripojeniejepotrebnéspIniť

podmlenky vyplývajúce z tejto ZmIuvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny a|ebo samostatnej zmluvy o prstupe do dlstribučnej

sústavy a distribúcii elektriny a 5amostatnej zmIuvy o dodávke elektriny

Prevádzkovate|l I lastúpeny osohamt oprávnenými kcnat a pcdpisor;aťvo vecíaih lnluvy;

Západoslovenskádistribučná,a.s. I lnq. liobetiVicla

ČulenOva 6,816 4l Bratislava | 
,,,edriti správy enerqetických zariaclení

0ttri ieIkes

lao 36 361 51B 
| špecialista správy ener.zariadení

D|č: 2U)1B9C,4B

tč lpH: 5K20221B9O4B

Zapisaný v 0R 0S BA l, oddiel Sa, vložka čilslo: 3B/9/B

DržiteI povo|enia na distribúciu elektriny vydaného ÚR50

č 2007E 0258

ĎaIe1 len,,Prevádzkovatel"

Banklvé sprojenie; Tatra banlla, a,s

[is|c účtu/rt1o banky: 26281/8,102il l00

|BAN]; 5K84 l]0000000016l8l/Bl0l
BiL (S\,'V|i:I): TATRSKBX

Ziadate|| | Iastúpen;; osobatlli oprávnenÝnli konaťa porJpisovaí

Vodárenská spo|očnosťSládkovičovo, spol. s r.o. I vt, v,:ciacn 1mliivy:

FUČ|KOVA 460,n521SLÁDKOV|ČOVO l rnntlttsrrnuuRtt

lč0

Dlč:

lČ DPH

36)32751

)u0191657

SK202019,1657

lapkaný v 0R, 05 Trnava oddiel 5ro vložka číslo 1 1 532/T

ĎaIej Ien,,Žiadatel"

Bankové sptljente. Všeobecná úvet,"lvá banka, a. s

Cilslo úťtu/kód banky 13,]181495 1/0200

|BA|J: I

B|[ (Si'ýiFTi: 5UBA5I(BX
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l ll. záverečné ustanovenia

3.1 Zmluva nadobúda p|atnosť dňom jej podpisu obidvomi zmIuvnými stranaml.

3.2 ZmIuva sa uzatvára na dobu neurčitú

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia

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

vzt'ahy zaIožené touto ZmIuvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory zmluvných ýrán z tejto Zmluvy má právomoc riešiťvý|učne

prís|ušný súd Slovenskej repubIiky

3 4 Všďky podmienky spracúvania osobných údalov Žiadatel'a podl'a Prvej hlavy Druhej častizákona (.12212013 Z. z, o ochrane osobných údajov a 0 zmene

a doplnení niektorých zákonov (d'alej Ien ,,zákon o ochrane osobných údajov") vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby pod|'a

§ 28 zákona o ochrane osobných údalov sú píesne a úpIne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia

3 5 Adresa Prevjdzkovate|'a na doručovanle písomností:Západoslovenská distribučná, a.s.

P. 0, Box 292,810 00 Bratislava ]

36 Zmluvasavyhotovujevodvoch(2)vyhotoveniachsrovnakouprávnousilou,pričomkaždázozmluvnýchstrándostanepojednomvyhotoveni

3.7 Uzatvorením tejto ZmIuvy stráca platnost predchádzalúca zmluva o pripojenís totožným identifikátorom 0dberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto

ZmIuvy.

3 B Neoddelite|hou súčastbu tejto Zmluvy je Príloha č. 1 - Technické podmienky pripojenia.

39 LehotanaprijatieapodpísanienávrhutejtoZmluvyŽiadate|bmle/5kalendárnychdniodociňajehopodpisaniaPrevádzkovate|bm Návrhtejto

lmIuvy podpísaný Ziadatelbm musí byťv uvedene1 |ehote doručený Prevádzkovate|bvi Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká

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

považovaťza nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovatel'nebude viazaný.

3.10 Žiadate|'čestne vyhlasuje, žeje výlučným vlastníkom/váčšinovým spoIuvlastníkom nehnuteInosti/stavby, v ktorejje/ bude odberné elektrické/

eIektroenergetické zariadenie (d'alej len ,,zariadenie") zriadené resp. má súhIas výlučného vlastníka/váčšinových spoIuvIastníkov nehnute|'nosti/stavby,

v ktorej jelbude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia do dlstribučne1 sústavy na takelto nehnutelnostiÁtavbe.

3.] l lmIuvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s je1 obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená

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

Za Prevádzkovatelh: lápaOosiovenská distriDučná, a,s

Inq [lcbe rt \iiia, ver]rjci :piávy enerqtlických zariaderlí

Ottó Lell,es, špeiiaiista správ.v enet zariailení

Pi;clpis

za žiadatelh:

FRANTl5EK RUMAN

t-

Itlit>l,:, dI'ia 4 1, ?. ?-ó/ (-
.!?e?lá^--.-,.).--r_*o-.

ll. Špecifikácia pripojenia

2,1 Specifikácia 0rjbe[neit0 mie5ta

SEREĎSKÁ B2l767,1rD,925 21 SLÁDKOV|ČOVO NN 3f x 16 (A) 1T NlE

a) Adresa 0dbernéhl n,riesta

7) (ena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)

b) l,]apát. úr.lveň c) lu4ail rez kapacita d)Typ merania e)Výroba na 0M

0,00 0,00 0,00 1)14B1173

Bez DPH (FUÍl) ljt,H (EUR) SprtlLt k uhrace (E[JR) Variabiiný syrnbol

23 ČlspineniapredmettilmIuvylOdnioctcrnínuzap|ateirt,lrenyzapr|ptlienieaspineniaTechnlckychpoilmicnokprrpoitni,l

)l3 Číslo zmIuvy: nl4|11l3


