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Zm!uva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatelh
do d istri bučnej sústavy
(uzatvorenávsú|ades§3lods.2pilsm.h)zákonač.)51l)0122 z.oenergetikeaOzmeneadopIneníniektorýchzákonov,d'aIelIen,,Zmluva")

Zmluvné strany

l, Predmet a účelZmluvy
1.'] Predmetom ZmIuvy je:

i) závázokPrevádzkovatel'anazákladežiadostiŽiadate|'aopripojeniedodistribučnelsústavyPrevádzkovate|'a(d'aIellen,,DS")zodňa10.9.20l5

zabezpečit maximá|nu rezervovanú kapacitu vo výške uvedene1 v tejto lmIuve a umožnit'pripojenie Žiadatel'a do D5 po splnenípovinnoýíŽiadate|'a

uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia (vid'odsek 3.3 tejto ZmIuvy), v Technických podmienkach prevádzkovate|'a distribučnej sústavy

a vTechnických podmienkach pripojenia (Prí|oha č. 1 tejto ZmIuvy),

ii) závázok Žiadate|'a uhradit Prevádzkovatelbvi cenu za pripojenie vo výške a spósobom uvedeným v tejto ZmIuve a 0bchodných podmienkach

prIpO]enla

1 2 Uče|omtejtoZmIuvy je:

i) vytvorenie materiá|no{echnických podmienok a predpokladov na budúcu diýribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného

vč|ánkull tejtoZmIuvy,vktorombudeposplneniObchodnýchpodmienokpripojeniapripolenédoD5odbernée|ektrickézariadenieŽiadatel'a,

ii) špeciíikáciapripoleniaastanovenietechnickýchpodmienokpripojeniaodbernéhoelektrickéhozariadeniaŽiadatel'adoDS.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je f,7zické pripojenie odberného e|ektrického zariadenia Žiadate|'a do D5, Na fuzické pripojenie je potrebné splnlť

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

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

prevá dzkovatell

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratis|ava

lč0: 36 361 5lB

D|č: 2C2TB9C,4B

tč lpl: SK2022189048

Zapisaný v 0R 0S BA l, oddie 5a, vložka číslo:38/9/B

Držitel'povolenia na diýrlbúciu elektriny vydaného ÚR50

č 2007E 0258

Da Ie1 len,,Prevádzkovatel"

Zaltúpený osobanri o1trávnenýnti konaťa podpisovat vo veciach lmluvy:

lnq fioberi Vida

vedúci snrávy enerr]etick)'ch zariadení

Ottó L.elkes

špeciaIista sptávy ener"zariadení

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s

tísio účtu/kóci banky: 2628.1 i'8] 02/l 100

iBAitl: S|(B4 1l00 0000 rJ0l6 2817 Bl02

Bií, (S\lťll:t): TATRSI<.BX

Žiadate|: I la*upený osi;banli oprávnenymi konaťa podpilcvať

Vodárenská spoločnosťSládkovičovo, spol. s r.o. I vo veciach ilrrrluvy,

FU(iKOVA 460,975 21 SLADKOV|(0VO l rnRnttsrr nuuRt!

|č0.

Dlč

lČ DPH

36)rl51
)u0191657

5K20201 91 657

Zapísaný v 0R, 0S Trnava oddiel 5ro v|ožka čís|o 11532ll

Ďalej Ien,,Žiadatel"

Bankové spojenie: Všecbecná úverov.j banka, a. s,

i[slo účtu/kód banky l3J]B1495li0200
lt]Alti:

t]l( (sVV|FT): 5l]BAsldx
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l l l. záverečné ustanovenia

3.] ZmIuva nadobúda platnosťdňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranamt,

3.2 ZmIuva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3 3 ZmIuvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto lmIuvou sa riadia obchodnými podmienkamí pripolenia

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

vzt'ahy založené touto ZmIuvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej repubIiky. Spory zmluvných strán z tejto ZmIuvy má právomoc riešiť výlučne

prís|ušný súd SIovenskej repub|iky.

3.4 Všďky podmienky spracúvania osobných údalov Žiadatel'a podl'a Prvej hIavy Druhej častizákona ř D)D}I3Z. z. o ochrane osobných údajov a 0 zmene

a dopInení niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon o ochrane osobných údajov") vrátane poučenia o exlstencii jeho práv ako dotknutej osoby podlb

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

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

P, 0. Box 292, 810 00 Bratislava 1

3.6 ZmIuvasavyhotovujevodvoch(2)vyhotoveniachsrovnakouprávnousílou,pričomkaždázozmIuvnýchstrándOýanepojednomvyhotovení

J.7 UzatvorenimteltoZmluvystrácap|atnostpredchádzajúcazmluvaopripojenistotožnýmidentifikátoromOdbernéhomiestauvedenýmvods2.1tejto

lmluvy.

3.B NeoddeliteInou súčaýbu tejto ZmIuvy je Prí|oha č, l - Technické podmienky pripojenia.

3.9 Lehota na prijatíe a podpilsanie návrhu tejto ZmIuvy Žiacjatelbm je /5 klendárnych dníodo dňa jeho podpísania Prevádzkovatelbm. Návrh iejto

Zmluvy podpísaný Žiadate|bm musí byťv uvedenej |ehote doručený Prevádzkovate|bvi. Up|ynutim tejto lehoty návrh na uzatvorenie ZmIuvy zaniká

a Prevádzkovatel'nim nie je viazaný. V prípade akýchkolVek zmien, pripadne doplnení návrhu tejto lmluvy Žiadatelbm sa takto upravený návrh bude

považovaťza nový návrh zmIuvy, ktorým Prevádzkovate| nebude viazaný.

3.10 Žiadate| čestne vyhlasuje, žeje vý|učným vlastníkom/váčšinovým spoluvlastnikom nehnute|'nostiAtavby, v ktorejle/ bude odberné elektrické/

eIektroenergetické zariadenie (d'aIej len ,,zariadenie") zriadené resp. má súhlas výlučného vIastníka/váčšinových spoIuvlastníkov nehnute|'nosti/stavby,

v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia d0 distíibučnej sústavy na takelto nehnuteInostiAtavbe.

3.1 l ZmIuvné strany vyh|asujú, že sa s textom tejto ZmIuvy a jej Prí|ohy č, ] riadne oboznámiIi, s jej obsahom bez výhrad súhIasla, lmluva nebola uzatvorená

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

Za Prevádzkovatel'a: ld paooslovenská riistribučná, a.s

0 i],i, L cI irs, Í pct ia i tst,r s pi avy- en er,z; riarlcn t

Pod 1rls

h4iesto, dňa

Vodárenská spoločnosí Sládkovičovo
spol. s r.o.

Fučikova460/26l íĎ
SZSZr SLÁDKOVIČOVO

IČo: ge zsz ?61 Ič DPHI sl{202o191667
Bank. sp. VI}B Galanta, é. ričtul 18816l{961/0100

lbl,/íh$ 0gl ?80 d?{8

ll. Speeifikácia pripojenia

2.1 5peciíikáci,l odbe tnéhc miesta

LOKA DÁNOŠ 30261,3u6l1,925 21 SLÁDKOV|COVO NN 3f x 16 (A) 1T NlE

a) At]iesa ()dlrerného miesta b) i']apáť útcrveň c) l\4ax rez kapacita d) Typ merania e) Výroba na 0M

).) Cena za pripojenie (spIatnosť 14 kalendárnych dní)

0,00 0,00 0,00 1)1487174

Bt:z DPH (EUti) Dl.H (EtlR) Soo|u k úhrade (|-L]R) Vari.lbilný s,vnrnol

2.3 Č,lrnlneniaorcCnlctulmIlrlvl()r]nLorttermínuzaclateniacenvzanrinoienieasnlneniaTechnlckÝchnodmicnokntinoieni

|]cL,en Vid.i, vedúii

FRANT|5EK RUMAN

)l3

Podp s

Číislo zm I uvy: D1 4B7 11 4


