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El( kod Odberného miesta Číslo zmlu'ĺy Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odbeľného elektrického zariadenia žiadatel'a
do distribučnej sústavy
(uzatvorenávsúlades531ods.2pĺsm.h)zákonač.251l2012l.z.oenergetikea0Zmeneadoplneníniektorýchzákonov,dälejlen,,Zmluva")

Zmluvné

l. Pľedmet a účelZmluvy
1.1 Predmetom Zmluvy je:

i) záväzokPrevádzkovatelänazákladeŽiadostiŽiadateläopripojeniedodĺstribučnejsústavyPrevádzkovatel'a(dhlejlen,,D5")Z0dňa3.6.20i9

zabezpečiť maximálnu rezeĺvovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umoŽniť pripojenie Žĺadatel'a do D5 po splnenÍpovĺnnostÍŽĺadatel'a

uvedených v 0bchodných podmienkach prĺpojenia (vid'odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovatel'a dĺstribučnej sústavy

a v Technických podmienkach prĺpojenia (Príloha č' 1 tejto Zmluvy),

ii) záväzok Žiadatel'a uhradiť Prevádzkovatelbvi cenu za pripojenĺe vo výške a spÔsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach

pripojenia.

1.z Účelom tejto Zmluvy je:

i) vytvorenie materĺálno-technĺckých podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného

v článku ll. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnenĺ 0bchodných podmienok pripojenia pripojené do D5 odberné eĺektrické zaľiadenie Žiadatelb,

ii) špecifikácĺa pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektľického zariadenia Žiadatel'a do D5'
'l.3 

Predmetom tejto Zmluvy nie je íyzické pľipojenie odberného eIektľĺckého zarĺadenia Žiadatel'a do D5. Na ýzické pripojenie je potrebné splniť

podmienky vypĺývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o zdruŽenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o pĺĺstupe do distĺibučnej

sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.
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Zastúpený osobami oprávnenýmĺ konať a podpisovať vo veciach Zmluvy:

lng. Miĺoslav Haľnoš

vedúci spľávy eneĺ9etických zariadení

lng' Martĺn Hajdučko

špecialista správy ener.zarĺadení

Bankové spojenie: Tatra banka, a's'

Čĺslo ĺłu/too banky: 2628178102/1 100

IBAN: SK84 1 100 0000 0026 2817 8102

Bl( (SWltl): TATRSKBX

Prevádzkovatell

Západoslovenská distľi bučná, a.s.

Čulenova 6, 81 6 47 Bratislava

Zapísaný v 0R 0S BA l, oddiel 5a, vloŽka číslo: 3879/8

DrŽitel' povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRso

č 2007E 0258.

Ďalej len,,Pľevádzkovatel"

[o:

DlČ:

ŕ opt-t:

36 361 518

20D189048

5K20221 89048

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať

vo veciach Zmluvy:

Mgr. Maroš Sagan PhD. - starosta obce

Bankové spojenie: Všeobecná Úverová banka, a. s.

Čĺslo účtu/kod banky )gŻ3212ln00
IBAN: 5K660200000000000292 3212

Bli (SW|FT): SUBASKBX

Žiadatel]

Obec (Ífeĺ Obecný úrad

NAM HLlNKU, A. 31,919 43 CĺFER

t(0:

DlČ:

lČ DPH:

00312347

2021133697

Zapĺsaný v štatistickom registri SR Trnava vloŽka číslo -

Ďalej len,,Žiadatel"

113
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il. pĺipojenia

2.1 Špecĺfikácia odberného miesta

SNP 30 VE, vrRosv, glg ł: dFrR

a) Adresa 0dbeĺného mieýa

2.2 Cena za pľipojenie (splatnosť'l4 kalendárnych dnĺ)

48,93
070

DPH (EUR)

Zml 30 dníod termínu atenia za

Za Prevádzkovatelb: Západoíovenská distribučná, a.s.

lnq. Miroslav Harnoš, vedúci správy enerqetických zariadení

lno. Martin Haidučko, špecial ista

Za Žiadatelä:

Mor. Maroš Saqan PhD. - starosta obce

NN 3fx 32 (A) 1T

b) Napäť. úĺoveň c) Max. rez. kapacita d) Typ merania

58,72 121894383

Spolu k úhľade (EUR) Variabilný symbol

NIE

e) Výroba na 0M

z0 Žiadatel'a

'// /

DPH (EUR)Bez

).1 Las nenia T

lll. Záverečné ustanovenia
3.] Zmluva nadobúda platnosťdňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

3.2 lmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. l _ ! '--.

J J Źńluune strany sa dohodii, Že práva a povinnosti medzi zmluvnýmĺstranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkamipľipojenia- 
oó dlstributnejsÚĺavy, które tvorla súiasť prevádzkového poriadku Prevádzkovatel'a (v tejto Zmluve len ,,0bchodné podmienky pripojenia")' Právne

vztahy zaloŽené touto Zmluvou sa spravujú právnym poľiadkom 5lovenskej republiky. 5údne spoĺy zmluvných-str,án z tejto lmluvy má právomoc riešiť

výiutńe prĺsluinĺ sĺo srovenireiiJli'uiiry. žluJut,l;'ĺ v prĺpade splnenia podmienók uvedenýcllzákone č'250/20127.z.o reguláciiv sietbvých

odvetviach právo poŽiadat U"řp'Jnqulá,iu sietbvých oävetvío riešenie sporu medzi Prevádźkovatelbm a Žiadatelbm. Žiadatel; ktorý je spoĺebitelbm,

má za podmienok u5tailVených'Zákoňom Č'3g1l7015l. z' o alteľnatÍvnoň riešeníspotrebitel\kých sporov právo obrátiťsa na príslušný subjekt

alternatívneho riešenia sporov.

3.4 Všetky podmienky 
'p",iuunii 

osobných Úda;ov Žiadatel'a podl'a Pĺvej h1avyĐruhej častizákona č. 12217013Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnenĺ niektorých zákonov (d'alej ĺen ,,zákon o ochrane osobnýct íĺa191L vrátane poučenia o existencii jeho pľáv ako dotknutej osoby podl'a

5 2&zákona o ochrane osobných údá1ov sú presne a r1plne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.

3'5 AdresaPrevádzkovatel'anadoručovaniepísomností:Í:B:ľ:lffi:i11,',i'#l]iŁli

3.6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právńou silou,-pričom kaŽdá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovenĹ

3.7 Uzatvorením te;to Zmluv/stiiia piaŕnosľ preochádzajúca zmluva o pľipojeníi totoŽným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods' 2"l tejto

ZmluvY.

l.s Neodd'elitelhou súčastbu tejto Zmluvy je Príloha č. 1 _ Technické podmienky pripojenia'

3.9 Lehota na priiatie a podpĺsanie návrhu'te;to Zmluvy Žiadatelbm ie zs lĺalenđĺrnycń dnÍodo dňa jeho podpísania Prevádzkovatelbm. Návľh tejto

' ' 
Z'ö;rä'rjĺ']ri' írär,,lrm musíbyt v uvedenej teńote ooruŕeny Prevádzkoúłelbvi Uplynutim tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká

a Prevádzkovate1nĺm nieJe viazańí ŕ pľĺpaoe ak1ichkolVek zmlen, pľípadne doplnení návrńu tejto Zmluvy Žiadatelbm sa takto upľavený návľh bude

povaŽovať za nový návrh zmluvy, ktoĺým Prevádzkovatel'nebude viazaný'

3'10 Žiadatel,čestne vyhlasuje, il l, ííurný' vlastníkom/viičšinovým spoluílastnÍkom nehnutelhosti/stavby, v ktorejje/ bude odbeĺné elektrické/

elektroeneľ9etické zariadenie (d'alej len ,,zariadenie") zrĺaoeńo ĺeip' má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastnĺkoł nehnutelhostiAtavby,

v ŕtorei1e/nude zaĺiaoeńie iriaoené so ziiadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej súĺavy na takejto nehnutelhosti/stavbe'

3.] 1 Zmluvné strany vyhlasu;j, i. 
'u ' 

t,'to* tejto Zmluvýa;e1 łĺonyĺ l riadne oboznámĺli, s jejobsahom bez výhĺad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená

v tiesni ani 
" 

ńĺĺíuon, ń,uýhodných podmienok, na'ootaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpis'"i

Bratislava, T. 6.

Miesto, dňa

Podpis

Podpis

Miesto, dňa

)11

ener.zaĺiadení

Podpis

\

Číslo zmluvy: 1 21894383



Prĺloha č. 1 - Technické podmienky pripojenĺa ZÁPAD0sL0VENsKÁ
tllsTBlBUct'lÁ

'l. 
Zo strany Prevádzkovatel'a:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacĺty na existujúcom odbernom mieste Žiadateliaz25A 13 F
na hodnoty, v zmysle bodu ĺl. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy.

Vybavuje: ĺng. Martin Hajdučko, Západoslovenská distľibučná, a.s., Regionálna správa energetických ariadení Západ.
Zákaznícka ĺinka: 0850 333999,email: odberatel@zsdis.sk, web: www'zsdis.sk

2. Deliace miesto.

Vývodové svorky poistkového odpĺnača v ĺstiacej skrini Čĺslo 12-222

3. Zo ĺrany Žiadatel'a:

Žiadatel'zabezpečí:

3'1 výmenu hlavného ĺstiča pred elektľomerom za nový s vypĺnacou charakteristĺkou ''B'', V Zmysle bodu ll. specifikácia pripojenia tejto lmluvy,
3.2 vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa a všetkých nemeraných častĺtak, aby boli plombovatelhé.

Umiestnenie elektromerového rozvádzača zostáva bez zmeny.

Žiadatel' po ľealĺzáciĺ doĺučí Prevádzkovatelbvi:

1 x správu o odbornej prehliadke a odbornej skÚške (revíznu správu) z upraveného eĺektromerového rozvádzaČa

Dokumentáciu potvrdzujÚcu splnenie technických podmienok pripojenia, nám zašlite:

v elektronickejforme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: www.zsdis.sk/dokumentacia alebo

v papĺerovejforme na doručovaciu adresu: Západoslovenská distĺibučná, a.s., P. 0. B)x292,810 00 Bratislava 
.l

V prípade akejkolVek komunikácie v tejto veci, prosĺm uved'te značku _ čĺslo Zmluvy o pripojenĺ.

Žiadatel'1e povinný:

_ udrŽiavať svoje elektroenergetické za riaden ĺa v technicky zodpovedajúcom staVe tak, aby vyhovovali poŽiadavkám, ktoré sú ýanovené platnými
právnymi predpĺsmĺa technickými normamĺ, a aby neohĺoziliŽivot, zdravie alebo majetok osÔb a nespôsobovali poruchy V di5tribučnej sÚstave,- ohlásiťzásah do elektrickej inštalácie, pri ktorej je potrebné odplombovanie časti elektroenergetického zariadenia, na teĺefónnom čísle 0850
333 999 (záęh bude povolený aŽ po písomnom akceptovanínávrhu Zmluvy o pripojeníodberného elektrického zariadenia Žiadatel,a do
distribučnej sústavy a po Úhrade pripojovacieho poplatku za predpokladu, Že je v Zmluve o prĺpojení poplatok vyčĹslený),
_ dodržaťTechnĺcké podmienky prevádzkovatel'a distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáŽ meranĺa elektrickej energie, ktoré
sÚ zverejnené na webovom sĺdle Prevádzkovatelä (www.zsdis.sk).

Telefón ny kontakt Žia date lia: 091 59307 47

Emailový kontak Žiadatel'a: starosta@cĺfer.sk
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Číslo zmluvy: 12i894383


