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ČisIo obchodnéh0 paft neraE|C kód 0dberného miesta Číslo zmluvy
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Zmluva o pripojení odberného e!ektrického zariadenia žiadatelh
do distri bučnej sústavy
(uzatvorenávsúlades§3lods.2pilsm.h)zákonač 251l)01)l.z.oenergetikeaOzmeneadopIneníniektorýchzákonov,d'alejIen,,Zmluva")

Zmluvné

l. Predmet a účelZmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je:

l) závázok Prevádzkovatel'a na základe žiadosti Žiadate|'a o pripolenie d0 distribučnej sústavy Prevádzkovate|'a (daIej Ien ,,DS") zo dňa 10 9 2015

zabezpečiť maximá|nu rezervovanú kapacltu vo výške uvedenej v tejto lmIuve a umožniť pripojenie Žiadate|'a do DS po sp|není povinnostíŽladate|'a

uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia (vid'odsek 3 3 tejto ZmIuvy), v Technických podmienkach prevádzkovate|'a distribučnej sústavy

a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto ZmIuvy),"

ii) závázokŽiadate|'auhradiťPrevádzkovate|bvicenuzapripojenlevovýškeaspósobomuvedenýmvtejtoZmluveaObchodnýchpodmienkach

prIpOJen Ia.

t.2 Účelom tejto ZmIuvy je:

i) vytvorenie materiálno{echnických podmienok a predpok|adov na budúcu distribúciu a dodávku e|ektriny do odberného mresta uvedeného

v článku Il. telto ZmIuvy, v ktorom bude po splneníObchodných podmíenok pripojenia pripojené do D5 odberné e|ektrické zariadenie Žiadatel'a,

ii) špecifíkácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zartadenía Žiadatel'a do D5.
'1.3 

PredmetomtejtoZmluvyniejeíyzicképripojenieodbernehoeIektrickéhozartadeniaŽiadate|'adoDS.Nafuzicképripojeniejepotrebnésplniť

podmienky vyplývajúce z tejto lmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny a|ebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej

sústavy a diýribúciie|ektriny a samostatnejzmIuvy o dodávke e|ektriny.

prevádzkovatell

Západoslovenská distribučná, a.s.

Ču|enova 6,816 47 Bratislava

|č0: 36 361 51B

Dlč: 22TB9|,4B

tč lpH: SK20221B9O4B

Zapísaný v 0R 05 BA |, oddiel Sa, v|ožka číslo: 3B/9/B

Držitel'povolenia na diýribúciu elektriny vydaného ÚR50

č 2007E 0258

DaIej len,,Prevádzkovatel"

lastúpený osobami oprívnenýnti koiraťa podpisrtvaťvo veciaih Znlllvy:

Inq. Fiobert Vi,Ja

vedúci správy enerqeiických zariaijení

(]ttó Lelkes

špeciaiista správy ener.zariadeni

Bankové spojenie, Tatra banlla, a,s.

Číslo úťrulkud oanky, 262EllBlCl2il 100

ltjAl',]: 5K841l000000(]02628l/Bl02

BlC (5WlF1): TATRSKBX

Žladatet | 1astuper,v osobanii olrávnenými konaťa po,jpi:ovať

Vodárenská spoločnosťSládkovičovo, spol s r.o. I vo vectach lrnluvy.

FUč|KOVA 460,925 21 SLADKOV|čOVO l rnRnttSrr Rumnn

lt0:

DlC:

|C DPH:

]6)r751
)u019165l

SK20201 91 65/

Zapísaný v 0R, 0S Trnava oddiel Sro vložka číslo 
.1 

1 532/.[

ĎaIej Ien,,Žiadatel"

Bankové spojenie: Všcobecná úvetov.j banka, a s

Číslo účtulko11 banký ]33l8i495li0200
lBAl,J:

l]|L (SVý|FT); SUBA5KBX

1ll



ll. Špecifikácia pripojenia

2 1 5pecifikácia orli;erného miesta

CUKROVAR5KÁ 7441161,74411,925 21 SLÁDKOVIČOVO NN f x 16 (A) lT NlE

a) Adresa Odbeiného mieýa b) |,]apát| úroveň l) Mar, iez kapacita d) Typ merania e) Výroba na 0M

).2 Cenaza pripojenie (splatnosťl4kalendárnych dni)

0,00 0,00 0,00 1)14BllB0

Bez DPH (EUR) DPH (El]R) Sooiu k úhrade (Et]R) Variabilný synroo|

73 Čas pirrenia prcdmetu Zmiuvy 10 ilniocl terllí*tt zaD|alenia ceny za pripoiente a sp|nenia Teihnických podmienok prirro jenia

l ll. záverečné ustanovenia
3 1 ZmIuva nadobúda platnost dňom jej podpisu obidvomizmluvnými ýíanaml,

3 2 zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3.] Zmluvné strany 5a dohodli, že práva a povinnosti medzr zmluvnými ýranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia

do distribučnejsústavy, ktoré tvoria súčast prevádzkového poriadku Prevádzkovatel'a (v tejto Zmluve len ,,0bchodné podmienky pripojenia"). Právne

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

prklušný súd Slovenskej republiky,

3 a Všetky podmienky spracúvania osobných údalov Žiadael'a podlb Prvej hlavy Druhej časti zákona č,12)l)013 Z. z. o ochrane osobných údajov a 0 zmene

a dop|není niektorých zákonov (d'ale1 len ,,zákon o ochrane osobných údajov") vrátane poučenia o exístencii jeho práv ako dotknuiej osoby pod|'a

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

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

P. 0. Box 292, 81 0 00 Bratis]ava l
].6 ZmIuva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou siIou, pričom každá zo zmIuvných strán dostane polednom vyhotovení.

3./ UzatvorenímtejtoZmluvystrácaplatnosťpredchádajúcazmluvaopripolenístotožnýmidentifikátoromOdbernéhomíestauvedenýmvods.2.1tejto

lmIuvy.

3.B Neoddelitel'nou súčastbu telto Zmluvy je Príloha č ] - Iechnické podmienky pripojenia.

].9 LehotanaprijatieapodpísanienávrhutejtoZnlIuvyŽiadatelbmje75kalendárnychdníododňajehopodpísaniaPrevádzkovatelbm.Návrhtelto

Zmluvy podpísaný Žiadatelbm musí byt'v uvedenej lehote doručený Prevádzkovate|bvi. Up|ynutim telto lehoty návrh na uzatvorenie lmIuvy zaniká

a Prevádzkovatel'ním niele viazaný, V prípade akýchkolVek zmien, prípadne doplneni návrhu tejto ZmIuvy Žiadate|bm sa takto upravený návrh bude

považovaťza nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovatel nebude viazaný,

3,t0 Žiadatel'čestne vyhlasuje, žeje výlučným vIastníkom/váčšinovým spoluvIastníkom nehnutel'nostiAtavby, v ktorejje/ bude odberné eIektrickéi

eIektroenergetické zariadenie (d'aIel Ien ,,zariadenie") zriadené resp. má súhlas vý|učného vlastníka/váčšinových spoluvlastníkov nehnutelnosti/stavby,

v ktore1 je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkouipripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnutelhostiAtavbe.
3glttZmluvnéstranyvyhlasujú,žesastextomtejtoZmluvyajejPrilohyč.]riadneoboznámili,sjelobvhombezvýhradsúh|asia,Zmluvanebolauzatvorená

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

Za Prevádzkovatel'a: Zapadoslovenská distrlbilčnó, a s

inq [lobert Viúa, vecjúci sptavy enei,ijetiikých z;riaoení

Ottó l eIkes, špeciaiisia správ}, et rer zariadcní

Pod pis

Za Ziadatel'a:

FRANT|SEK RUMAN

M esi 7,2§/r-
6:7>-">-

Vodárrenskó spoloónost Sláilkovičďudpis

925 21 SL4DÁ1]] i""o"v"g
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Císlo zmluvy: 1 2'l 4B7'lB0


