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číslo zmluvy

5100031 234

Číslo obchodného partneraElc kód 0dberného miesta

ZmIuva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatelb
do distribučnej sústavy
(uzailorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona ř)51l201ll.z. o energetike a 0 zmene a doplneníniehoných zákonov, ďalej len ,,Zmluva")

zm!uvné strany

l. Predmet a účelZmluvy
.l,1 

Predmetom Zmluvy je:

i) závázokPrevádzkovatelanazákladežiadoýiŽiadatel'aopripojeniedodiýribučnejsústavyPrevádzkovatela(ďalejlen,,D5')zodňa8.4.2019

zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo rniške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateta do DS po splnení povinností Žiadateťa

uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia (viďodsek 3,3 tejto Zmluvy), vlechnických podmienkach prevádzkovatela distribučnej sústavy

a vTechnických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),

ii) závázok Žiadatela uhradiť Prevádzkovatelbvi cenu za pripojenie vo výške a spósobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach

pripojenia.
'1.2 

Učelom tejto Zmluvy je:

i) vyworeníe materiálno{echnických podmíenok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodáýku elehriny do odberného miesta uvedeného

v článku ll. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení 0bchodných podmienok pripojenia pripojené do D5 odberné eleKrické zariadenie Žiadatela,

ii) špecifikácia pripojenia a stanovenie techniclcýó podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadatel'a do D5.

1.3 PredmetomtejtoZmluvyniejefizicképripojenieodbernéhoelektrickéhozariadeniaŽiadatelhdoD5.Na|ziďépripojeniejepotrebnésplniť

podmienky vypl;ýrlajúce z tejto zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej

sústavy a distribúciielektriny a samostathéjzmluvy o dodávke elehriny.

Prevádzkovatel] | Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy:

Západoslovenská distrlbučná, a.s. I 
lng Robert Vida

Čulenova 6,81647 Bratislava Ivedúcisprávyenergetickýchzariadení

Ottó Lelkes

lč0: 36361 518 
| špecialistaspráryenerzariadení

Dlč: )0D189048

tčopH: SR2022189048

Zapísaný v 0R 05 BA l, oddiel 5a, vložka čhlo: 3879/8

Džitel'povolenia na distribúcíu elektriny vydanéno ÚnSO

č.200iE0258. | Čisto rirtunOO banky: 262B178102i1]00

I 
IBAN: 5K8411000000002628178102

Ďalejlen,,Prevádzkovatel" I 
Bl( (SW|FT): TATRSKBX
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žiadatell

Vodárenská spoločnosť5ládkovičovo, spol. s r.o.

FUČIKOVA 460, n5 2 l 5LÁDKOV|ČOV0

Zastúpený osobami oprávnenými konaťa podpisovať

vo veciach Zmluvy:

FRANT|ŠEK RUMAN

lč0:

Dlč:

lč DPH;

36232751

2020191657

5K20201 91 657

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

Ďalejlen fiadatel"

Bankové spojenie:

či3lo účtu/kod banky

lBAN:

BlC (SWlFl]:

Všeobecná úverová banka, a. s.

1331 814951 /0200

SK]3 0200 0000 0013 3]81 4951

5UBA5KBX



lll. závetečné ustanovenia
3.'l Zmluva nadobúda platnosťdňom jej podpisu obidvomizmluvnými stranaml,

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pláva a povinnosti medzizmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia

d0 diýríbučnej sústavy, ktoré tvoria súóst prevádzkového poriadku Prevádzkovatel'a (v tejto Zmluve len ,,0bchodné podmienky pripojenia'). Právne

rrzthhy založené touto zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zmluvných strán z tejto zmluvy má právomoc riešiť

výlučne prilslušný súd Slovenskej republiky. Žiadatel má v prí5lade splnenia podmienok uvedených zákone ř.250120122. z. o regulácii v sieťových

odvetviach právo požiadať Úrad pre reguláciu sietbvých odvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovatelom a Žiadatelom. Žiadatel] ktoný je spotrebitelom,

má za podmienok ustanovených zákonom č.39'l/20]5 Z. z. o alternatívnom riešeníspotrebitelškých sporov právo obrátiťsa na príslušný subjeK

alternatívneho riešenia sporov.

3.4 Všetky podmienky spracúvania osobných údalov Žiadateía podla Prvej hlavy Druhej častí zákona ř.D)l2013l.z. o ochrane osobných údajov a 0 zmene

a doplnenínieKonlch zákonov (ďalej len ,,ákon o ochnne osobnýó údajoť) vrátane poučenia o existencíijeho práv ako dotknutej osoby podía

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

3.5 Adresa Prevádzkovatela na doručovanie pilsomností: Západoslovenská distribuřná, a.s.

P.0. Box292,810 00 Bntislava 1

Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.

Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosťpredchádzajúca zmluva o pripojenís totožným identilikátorom 0dberného miesta uvedeným v ods. 2.'l tejto

Zmluvy. I

Neoddelitefnou súčastbu tejto Zmluvy je Príloha č, 1 - Technické podmienky pnpo1enla.

Lehota na prijatie a podpilsanie návrhu tejto Zmluvy Žiadatetom je 75 kalendárnych dníodo dňa jeho podpísania Prevádzkovatelom. Návrh tejto

Zmluvy podpísaný Žiadatel'om musí byt v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateíovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvotenie Zmluvy zaniká

a Prevádzkovatel ním nie je viazaný. V prípade ahlchkolVek zmien, prí5ladne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateíom sa tako upravený návrh bude

považovaťza nov,ý návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovatel' nebude viazaný.

3..l0 Žiadaterčeýne vyhlasuje, žeje výlučným vlastníkom/váčšinor{m spoluvlastníkom nehnutelnosti/stavby, v horejje/ bude odberné elekrické/

elekloenergetické zariadenie (ďalej len lafaden!e') zriadené resp. má súhlas výlučného vlaýnfta/váčšinových spoluvlastníkov nehnute[nosti/stavby,

v ktotej jelbude zariadenie zriadené so zriadením/ plevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnutelnosti/stavbe,

3.'l 1 Zmluvné strany vyhlasu.iú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. ] riadne oboznámili, s jej obsahom bu výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podrnienok, na dókaz čoho ju obe zmluvné strany potwdzujú svo.iimi podpismi.

Za Plevádzkovatela: Západoslovenská distribučná, a.s.

3.6

3.1

3.8

3.9

lnq. Robert Vida, vedúci správy enerqetických zariadení

Ottó Lelkes, špecialista správy ener,zariadení

Podpis

za žiadateta:

FRANTlŠEK RUMAN

Miesto, dňa

ll. Specifi kácia pripojenia

2.1 Špecifikácia odberného miesta

VELKOÚLAN5KÁ GsTA 1983 Č5]1, ]983,925 21 SLÁDKOV|ČOVO NN 3fx50 (A) 1T NlE

a) Adresa 0dberného miesta

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

_ b) Napátl úroveň c) Max, rez. kapacita d) Typ merania e) Výroba na 0M

237,66 47,53 285,19 1 21 8801 21

Bez DPH (EUR) DPH (EUR) Spolu k úhrade (EUR) Variabilný symbol

23 Čas 30 dníod termínu zaplatenía ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripoienia zo strany Žiadatel'a.

Bratislava, 12.4.)019
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Podpis

Č(slo zmluvy: 121 880121



Príloha č. 1 - Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovatel'a:

Predmetom techniclcých podmienok pripojenia je zuýšelie maximálnej rezervovanej kapacity z 3x16 A na 3x50 A.

Vybavuje: Ottó Lelkes, Západoslovenská distribučná, a.s., Tím správa energetických zariadení Juh.

Kontakt: tel. : +421 - (0) 3 1 557 3'l 26, otto.|el kes@zsdis.sk

lákaznícka linka:0850 333 999, email:odberatel@zsdis.sk, web:www,zsdis.sk

2. Deliace miesto

poistkové spodky v prípojkovej skríni NN

3.Zo strany Žiadatela:

Žiadatel'zabezpečí :

- výmenu hlavného ističa pred elehromerom za nový s ln = 50 A,Iro]fázovy,s charaheristikou B pre vedenie, - osadenie hlavného iýiča tak,

aby bol zaplombovatelhý.

Umiestnenie elektromerového rozvádzača zostáva bez zmeny.

žiadateí ašl e prevádzkovateíovi:

- 1xsprávuzodbornejprehliadkyazodbornejskúšky(revíznusprávu)vybudovanéhoelektroenergetického zariadeniaodhlavnéhodomového

vedenia až po elekromerovrf rozvádzač.

Link pre zasielanie dokumentácie v elekronickejforme: www.zsdis.sk/dokumentacia

Doručovacia adresa pre zasielanie dokumentácie:

Západoslovenská distribučná, a.s., P,O,BOX 292,810 00 Bratislava 1

V prtpade akejkolVek komunikácie v tejto veci, prosím uvedte značku čhla zmluvy o pripojení.

Pred vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie, prí horej je potrebné odplombovanie časti elehroenergetického zariadenia, je Žiadatel'povinný

ohlásiťtúto skutočnosťna tel. č. 0850 333 999.

Žiadatel'1e povinný dodržiavaťTechnické podmienky prevádzkovate[a distribučnej sústavy, ktoré sú zverejnené na webovom síidle Prevád zkovatel'a

www.zsdis.sk.

Telefón ny konta kt Žiadatel'a: 0903654854

Emailový kontakt Žiadatel'a: hbp.sladkovicovo@gmail.com

313 Číslo zmluvy: 121880121


