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ZMLUVA
24ZZS4259937000VV
EIC kód Odberného miesta

121875796
Číslo zmluvy

ZÁPADOS~OV.ENSKÁ
DISTRIBUCNA

5100015726
Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela
do distribučnej sústavy
(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len "Zmluva")

Zmluvné strany
Prevádzkovatel':

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36361518
2022189048
SK2022189048

Zapísaný v OR OS BA l, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B
Držitel' povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO
č. 2007E 0258.

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy:
Ing. Jozef Mrkvica
vedúci správy energetických zariadení
Mgr. Pavel Demjanics
špecialista správy ener.zariadení

Ďalej len .Prevádzkovatel"

Bankové spojenie:
Číslo účtu/kód banky:
IBAN:
BIC (SVVIFT):

-

iiiiiiiiii

Liadatel':
Obec Starý Hrádok Obecný úrad
STARÝ HRÁDOK 80, 935 56 STARÝ HRÁDOK

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:
HELENA SZAB60v Á
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IČO:
DIČ:

_

IČDPH:

00587605
2021224018

Zapísaný v štatistickom registri SR Levice vložka číslo -

-

;;;;;;;;;;;:;

----=

Ďalej len "Žiadatel"

Tatra banka, a.s.
2628178102/1100
SK8411000000002628178102
TATRSKBX

Bankové spojenie:
Číslo účtu/kód banky
IBAN:
BIC (SVVIFT):

Všeobecná úverová banka, a. s.
30021152/0200
SK11 02000000000030021152
SUBASKBX

;;;;;;;;;;;:;

-

l. Predmet a účel Zmluvy

-

..•.

=
-«

u..

iiiiiiiiiii
=CD

=ffi
=
. ..
-o

=0
_-o
--o
--o

~g
_o

===i
í:.i. .
=
--o

-(.)
--CD

===='"

_UJ

===0
===0{)

-(.)

--o

='"

====~
='"
--o
_UJ

1.1 Predmetom Zmluvy je:
i) záväzok Prevádzkovatel'a na základe žiadosti Liadatel'a o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovatel'a (ďalej len ,,05") zo dňa 12.3.2019
zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Liadatel'a do DS po splnení povinností Liadatel'a
uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (Viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovatel'a distribučnej sústavy
a v Technických podmienkach pripojenia (Prnoha č. ltejto Zmluvy),
ii) záväzok Liadatel'a uhradiť Prevádzkovatel'ovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach
pripojenia.
1.2 Účelom tejto Zmluvy je:
i) vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného
v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Liadatel'a,
ii) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Liadatel'a do DS.
1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberné ho elektrického zariadenia Liadatel'a do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť
podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej
sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.
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ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ
II. Špecifikácia pripojenia
2.1 Špecifikácia odberné ho miesta
3fx 63 (A)
NN
STARÝ HRÁDOK 29, KULTUR, 935 56 STARÝ HRÁDOK
a) Adresa Odberného miesta
b) Napäť. úroveň c) Max. rez. kapacita
2.2 Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dnQ
265,62
53,12
318,74
Bez DPH (EUR)
DPH (EUR)
Spolu k úhrade (EUR)
2.3 Cas plnenia predmetu Zmluvy 40 dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok

2T
d) Typ merania

NIE
e) Výroba na OM

121875796
Variabilný symbol
pripojenia zo strany Žiadateľa.

------------------

III. Záverečné ustanovenia
3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
3.2 Zmluva 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 Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len "Obchodné podmienky pripojenia"). Právne
vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť
výlučne príslušný súd Slovenskej republiky. Žiadateľ má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone Č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach právo požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovatel'om a Žiadatel'om. Žiadateľ, ktorý je spotrebitel'om,
má za podmienok ustanovených zákonom Č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebitel'ských sporov právo obrátiť sa na príslušný subjekt
alternatívneho riešenia sporov.
3.4 Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadatel'a podla Prvej hlavy Druhej časti zákona Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane 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 Obchodných podmienkach pripojenia.
3.5 Adresa Prevádzkovatel'a na doručovanie písomností: Západoslovenská distribučná, a.s.
P. O. Box 292, 810 OO Bratislava 1
3.6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
3.7 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosťpredchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto
Zmluvy.
3.8 Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha Č. 1 - Technické podmienky pripojenia.
3.9 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovatel'om. Návrh tejto
Zmluvy podpísaný Žiadatel'om musí byťv uvedenej lehote doručený Prevádzkovatel'ovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká
a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkol'vek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadatel'om sa takto upravený návrh bude
považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
3.10 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnutel'nosti/stavby, v ktorej jel bude odberné elektrické/
elektroenergetické zariadenie (ďalej len "zariadenie") zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnutel'nosti/stavby,
v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.
3.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy Č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovatela: Západoslovenská distribučná, a.s.
Bratislava, 1.4.2019
Ing. Jozef Mrkvica, vedúci správy energetických zariadení
Mgr. Pavel Demjanics, špecialista správy ener.zariadení
Za Žiadatela:
HELENA SZABÓOVÁ
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ZÁPADOSLOVENSKÁ
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Príloha Č. l - Technické podmienky pripojenia

1.Zo strany Prevádzkovate!'a:
Predmetom technických podmienok pripojenia je zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta Žiadate!'a v zmysle bodu II.
Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy.
Prevádzkovate!' za bezpečí:
1.1 osadenie istiacej skrine na podpernom bode Č. 19, vrátane prívodného káblu,
1.2 pripojenie prípojky Žiadate!'a do istiacej skrine.
Vybavuje: Mgr.Pavel Demjanics, Západoslovenská distribučná, a.s., Regionálna správa energetických zariadení STRED.
Zákaznícka linka: 0850 333 999, email: odberatel@zsdis.sk, web: www.zsdis.sk
2.Deliace miesto
Vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrini na podpernom bode číslo 19.
3. Zo strany Žiadate!'a:
Žiadate!' pred realizáciou zabezpečí:
3.1 vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej PD) na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach oprávnenou
osobou, konzultáciu PD s Prevádzkovate10m a predloženie PD vypracovanej pre účely stavebného povolenia v rozsahu realizačného projektu na
konečné odsúhlasenie Prevádzkovate!'ovi,
Žiadate!' ďalej zabezpečí:
3.2 vybudovanie novej podzemnej elektrickej prípojky od deliaceho miesta káblom pod!'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie,
3.3 osadenie elektromerového rozvádza ča (odporúčame plastové prevedenie), ako meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny,
umiestnenom na verejne prístupnom mieste, minimálne 60 cm nad upraveným terénom, s krytím lP 43120, pričom v elektromerovom rozvádzači
musí byť dostatok miesta pre trojfázový, dvojtarifný elektromer, (priestor 200 mm x 400 mm x 160 mm - š x v X h), a relé hromadného dialkového
ovládania (HDO) s rozmermi
(150 mm x 200 mm x 160 mm - š x v X h), s istením ovládacích obvodov ističom s In

= 2 A, jednofázovým, s vypínacou charakteristikou

"B",

3.4 osadenie hlavného ističa pred elektromerom s vypínacou charakteristikou "B", v zmysle bodu I . Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy,
3.5 vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa a všetkých nemeraných častí tak, aby boli plombovate!'né,
3.6 vybudovanie elektrickej inštalácie miesta spotreby za elektromerom.
Žiadate!' po realizácii doručí Prevádzkovatelovi:
1 x správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po
elektromerový rozvádza č vrátane,
1 x plán skutočného vyhotovenia elektroenergetického zariadenia pod!'a bodov 3.2 a 3.3, s vyznačením realizátora a dátumu realizácie, potvrdený
oprávneným zbotcvitelcm s vyznačením všetkých zmien oproti projektovanému stavu na podklade odsúhlasenej PD.
Kompletnú dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie technických podmienok pripojenia (okrem projektovej dokumentácie), nám zašlite:
v elektronickej forme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: www.zsdis.sk/dokumentacia alebo
v papierovej forme na doručovaciu adresu: Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 OO Bratislava 1.
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Číslo zmluvy: 121875796

Príloha Č. 1 - Technické podmienky pripojenia

ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ

Projektovú dokumentáciu nám zašlite výlučne v papierovej forme na doručovaciu adresu: Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 OO
Bratislava l.
V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uvedIe značku - číslo Zmluvy o pripojení.
Ziadateľje povinný:
- udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými
právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy v distribučnej sústave,
- dodržaťTechnické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré
sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.zsdis.sk).

Telefónny kontakt Ziadateľa: 036/6390101
EmailovýkontaktZiadateľa:staryhradok@dolnepohronie.sk
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