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Eli kód 0dberného miesta

y /41f0 /YL/

121487177

Císlo zmluvy

5100031234

Číslo obchodnéh0 partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatel'a
do distribučnej sústavy
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Prevádzkovate|:

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava

|č0: 36 361 51B

DIč: 2022189048

tč Dpn: 5K20221B9O4B

Zapisaný v 0R 05 BA l, oddlel 5a, vložka číslo: 3B79lB

Držitel'povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRS0

č. 2007E 0258

Dalej len,,Prevádzkovatel"

ZastúpenÝ osohami rrpr,lvnenýnli konaťa podpisovaťvo veciai h lnlIuvy:

lnq. liober| \iida

vectúci správy enerqeilckých zariadení

0ttú Lelkes

špetiaIlsta správy ener.zat iadeni

Bankcvé spojenie: Tatra banlla, a s

Čirio úťtLr/rrid banky; 2628llB102/l ]00

l8Al,]: 5KB4 ]l000000C0l628l7Bl02
Bií_ (S\tili:T) TATRSKBX

(uzatvorenávsúlades§3l ods 2 písm. h)zákonač. )51l20122,z. oenergetikeaOzmeneadopIneníniektorýchzákonov,d'aIejlen,,Zmluva")

Zmluvné strany

l. Predmet a účelZmluvy

].] Predmetom Zmluvy je:

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

zabezpečiť maximá|nu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v telto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadate|'a do DS po sp|není povinnostíŽiadatel'a

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

a v Technických podmienkach pripojenia (Pri|oha č. 1 tejto ZmIuvy),

ii) závázokŽiadatel'auhradiťPrevádzkovatelbvicenuzapripojenievovýškeaspósobomuvedenýmvtejtoZmIuveaObchodnýchpodmienkach

pr|pOJen la.

t.2 Účelom tejto Zmluvy je:

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

v článku ll. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splneníObchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadate|'a,

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

] 3 Predmetom tejto ZmIuvy nie je ýzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadatel'a do DS. Na ýzické pripojenie je potrebné splniť

podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmIuvy o pristupe do distribučnej

sústavy a diýribúcii elektriny a samostatnejzmIuvy o dodávke elektriny.

žiadatel:

Vodárenská spoločnosť 5ládkovičovo, spol. s r.o.

FUčlKOVA 460, n5 21 SLÁDKOV|čOV0

1astúpený i;slbailli o1il,ivnenynti konat a podpiiovat

v,; veiiach lrnltv,v:

FRANTlŠEK RUMAN

lč0: 362nt51
D|Č: )0)0191651

lČ DPH; 5K2020l91657

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

| 
(isto rlctultot naniry l3]1B1495 li0200

I lBAI!:

Ďa|e] len,,žiadatel" I otc iswlr1: SUBAsKBX



l l l. záverečné ustanovenia
3 l ZmIuva nadobúda p|atnost dňom jej podpisu obldvomi zmluvnými stranam|.

3 2 ZmIuva sa uzatvára na dobu neurčitú,

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

dc distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčast'prevádzkového poriadku Prevádzkovate|b (v tejto Zmluve len ,,Obchodné podmienky pripojenia"). Právne

vzt'ahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej repubIiky, Spory zmluvných strán z tejto ZmIuvy má právomoc riešiťvý|učne

prísIušný súd 5|ovenske1 repubIiky.

3.4 Všďky podmienky spracúvania osobných údalov Žiadate|'a podl'a Prvej h|avy Druhej časti zákona č.122D013 Z. z. o ochrane osobných údajov a 0 zmene

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

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

3,5 Adresa Prevádzkovatel'a na doručovanie písomností:Západoslovenská distribučná, a.s.

P. 0. Box 292,810 00 Bratislava 1

36 Zmluvasavyhotovujevodvoch(2)vyhotoveniachsrovnakouprávnousiIou,pričomkaždázozmIuvnýchstrándostanepojednomvyhotovení

3 7 Uzatvorením tejto ZmIuvy stráca platnost predchádzajúca zmluva o pripojení s iotožným identifikátorom 0dberného mtesta uvedeným v ods. 2 1 tejto
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Zmluvy.

Neoddelitelnou súčastbu tejto Zmluvy je Prí|oha č. l - Technické podmienky pripojenia.

LehotanaprijatieapodpilsanienávrhutejtoZmIuvyŽiadate|'omje75kaIendárnychdníododňajehopodpísaniaPrevádzkovatelbm Návrhtelto

ZmIuvy podpísaný Ziadatelbm musi byt v uvedenej lehote doručený Prevádzkovatelbvi. Upiynutím tejto Iehoty návrh na uzatvorenie ZmIuvy zaniká

a Prevádzkovate| ním nie je viazaný. V prípade akýchkolVek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto ZmIuvy Žiadate|bm sa takto upravený návrh bude

považovat'za nový návrh zmI uvy, ktorým Prevádzkovatel'nebude viazaný

3.1 0 Žiadatel'čestne vyhIasuje, že je vý|učným vlastníkom/váčšinovým spoluvIastníkom nehnutelhostiAtavby, v ktorej je/ bude odberné elektrické/

elektroenergetické zariadenie (d'alej len ,,zariadenie") zriadené resp má súhIas výlučného vIastníka/váčšinových spoIuvIastníkov nehnutel'nostiAtavby,

v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia do diýribučnej sústavy na takejto nehnutelhoýi/ýavbe.

3 1 1 ZmIuvné strany vyhIasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. ] riadne oboznámili, s 1e1 obsahom bez výhrad súhlasia, ZmIuva nebola uzatvorená

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

Za Prevádzkovatelh: Zjpaciosiovenská distriilriťnó, a s

ing llobcri Vii]a, veiiúri sptavý cnerqet;ckých zariarlerlí

ll,] 2015

Miesio, rJria ,2( - '? 
, 2^o/ (--

(,ttó |t,Ikes, špeiielist; správy etrtr zaliadeiií

za žiadatelb:

FRANTlŠEK RUMAN

1čo: !llóffi[,*
Bank. Sp

ll. 5pecifikácia ptipojenia

2.1 Spctilikáciacr]betnóhomielta

KODÁLYA,7.12901,129011,92521 SIÁDKOV|ČOVO NN fx ]6 (A) 1T NlE

a) Adtesa Odhernéhl miesta Lr) l,J;rpát. úroveň c) lu{ail. tez kapacit,l d) Typ merania e) Výroba na 0M

),) Cena za pripojenie (splatnosťl4kalendárnych dni)

0,00 0,00 0,00 171487171

Bez DPH (EUil) t]PH (Et]R) Spo|tt k úhrade (EtlR) V.lriabi|ný synrnol

23 Č.:s ointnra lrcdmctu Zmiuvy 10 unío0 terilítlu zail|atenia ceny za pripoienie a spltle nia Technickycil podmicntrk pripclenia

Poripis

)l3 CísIo zmluvy: 1)1 4Bl 1l l


