
ZMLUVA ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

247154000182936F 122069172 5850590677 

EIC kód Odberného miesta Číslo zmluvy Číslo obchodného partnera 

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa 

do distribučnej sústavy 
luzatvorená v súlade s S 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012... 0 energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“) 

  
Zmluvné strany 

Prevádzkovateľ: Zastúpený osobarni oprávnenými konať a podpisovať vo vedach Zmluvy: 

Západoslovenská distribučná, a.s. ing. Robert Vida 

(ulenova 6, 816 47 Bratislava 

IČO: 36 361 518 

DIČ: 2022189048 

[Č DPH: 5K2022189048 

Zapísaný v OR 0S BA, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B 

Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO 

Č. 2007€ 0258. 

vedúci správy energetických zariadení 

Ladislav Monozlay 

špecialista správy ener.zariadení 

Bankové spojenie: — Tatra banka, 4.5. 

Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 

  

  

IBAN: SK34 1100 0000 0026 2817 8102 

Ďalej len „Prevádzkovateľ“ BIČ (SWIFT): TATRSKBA 

Žiadateľ: Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 

VYDRANY 71, 930 16 VYDRANY 

vo veciach Zmluvy: 

Mgr. Ladislav Balódi 
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IČO: 5011601! 

DIČ: 2120181030 
IČ DPH: 

Zapísaný v štatistickom registri SR vložka číslo - Bankové spojenie. — Všeobecná úverová banka, 3. 5. 
Číslo účtu/kód banky — 3621382957/0200 
IBAN: SK46 02000000 0036 2138 2957 

Ďalej len „Žiadateľ“ BIC (SWIFT): SUBASKBY. 

I. Predmet a účel Zmluvy 

1.1 Predmetom Zmluvy je: 

i) záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa 18. 3. 2021 

zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapačítu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povínností Žiadateľa 

uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

av Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. ? tejto Zmluvy), 

ii) záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach 

pripojenia. 

1.2 Účelom tejto Zmluvy je: 

í) vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného 

v dlánkul. tejto Zmluvy, vktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa, 

ii) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do 05. 

1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa 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.



ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

  

1. Špecifikácia pripojenia. 
1A. Špecfikáca odberného miesta 

VEĽKÉ BLAHOVO 757 E751, PČS 1, KANAUZACI, 930 01 VEĽKÉ 

  

  

BLAHOVO MN 3 SLA) NT NE 

a) Adresa Odberného miesta b) Napäť úroveň — Max. rez kapacita — d Typ meranie —  Výrobana OM 

22. Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dn) 
11475 3495 20970 122069172 

Bez DPI (EUR) DPH (EUR) Spolu k úhrade (EUR) Variabilný symbol     23. splnenia predrnetu Znuvy 30 dod termínu zootena ceny aprípejene a splnenia Technických podrienok prípoje zost Zadať 
  

1 Záverečné ustanovenia 
3A Zmluva nadobúda platnosť dňom jj podpisu obidvomi zmluvnými stranami, 
32 Zmluva sa zatvára nadobu neurč, 
43 inluvné srny sa dehod, že práva povinnosti medi zmluvnými stranami neupravené out Zmluvou sa tadia obchodnými podmienkami pripojenia 

doistibučnej sústavy, ktoré tvora súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (veto Zmluve len „Obchodné podmienky pípjeniz) Právne 
vety zložené tou mlovou sa pravú právnym poriadkom Slovenskej republiky, Súdne spory zmlovných stánz títo Zmluvy má právam šiť 
výlučne príslušný súd Slovenskej republiky Žiadateľ má vprípade plnenia podmienok vedených zákone č.250/2012. oreuláci vseových 
odvebach právo požadť Úrad pre reguláciu seových odvetí riešenie sporu medz Prevádzkovateľom a Žiadateľom. Žľadateľ ktorý e spotebteľom, 
má za podmienok stanovených zákonom č. 391/2015 .z. o alenatvnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť san písušný subjekt 

alternatívneho riešenia sporo. 
34 Osobné údaje, ké úsúasou teto Zmluvy, sú spacíanév súlad s informáciami o crane osobných údajov ktoésú priložené kteo Zmove a dosupné 

vždy vktulnom znení na vr zs skľadp. 
35. dresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností Západoslovenská distribučná, s. 

P.O. Box 292, 810 00 Bratislava 1 
36 Zmluva sa vyhotovuje vo roch () vyhotoveniach s rovnakou právnou lou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení 
37 Uzatvorením et Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva co pripojení totožným identfkátorom Odberného miesta vedeným vods, 2.1 tefo 

Imluy. 
38 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je sloha. 1 — Tecmnické podmienky pripojeni 
39 Lehota níjatie a podpsenie návrhu teto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrteto 

mluvy podpísaný Žadteľom musí byťv uvedenejlehote doručený Prevádzkovateľov. Uplynutím teto ehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká 
a Prevádzkovateľním nieje viazaný. V prípade akýchkolvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom a teto upravený náh bude: 
považovať za nový náv zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný 

3.0 Žiadate čestne vyhlasuje, žeje výlučným vlastníkom väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti stavby, vktorj je! bude odberné elektcké/ 
eleroenergetcké zaradenie (ale en zariadenie“) zriadené resp. má súhiasvýlučnéhovlestníkaväčinových spoluvlastníkov nehnuteľnosť stavby, 

v ktorej eľbud zaradenie ziadené so radením! prevádzkou! pripojením zariadena do distibučne sústavy natakejto nehrueľosti stavbe. 
3. Zmluvné srny vyhlsuj, že sa s textom tejto Zmluvy ajej Príohy Č 1 iadne oboznámili, ej obsahom bez výhrad súhlasia Zmluva nebola zatvorená 

v si ai za nápadne nevýhodných podmienok, ná dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potdzujú svojimi odpis 

  

7a Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučné, 25. 
Bratislava, 23. 3. 2021 

Niesto,dfa A MA 
Ing Robet Vida vedúci správy energetických zariadení 
  

  

  

Podpis M 

Ladislav Monozay, špecialista správy ener zariadení mmm | 
Podpis Y 

ZaŽiadateľa: vyhl ANI, 30.03.2027 
Miesto, dňa 

Mg, ladia Bló 
Podpis Združenie obcí 1 ácia Vydrany 

Veľk nav 
v 7 

016 Rany 
  CD. SOIámm PIČA 

5 
Číslo zmluvy: 122069172.



Príloha č. 1 — Technické podmienky pripojenia ZÁPADOSLOVENSKÁ a1 ea dy DISTRIBUČNÁ 

1.Jostrany Prevádzkovateľa 

Predmetom tecmnicých podrenok prípjena je zriadenie nového odberného miest Žiadateľa vzmysle bodu Špečifkác ppojeni tejto Zmluvy 

Prevádzkovate zabezpeč 

1 osadenie istiace skin na podpernom bode č. 10, vrátane prívodného káblu, 

1.2 pripojenie prípojky Žiadateľa do isiacej skrine. 

ybavuje: Ladislav Monozba, Západoslovenská distibučn, as. Správa energetických zaadeníZáazníka linka: 0850 33 959, e-mäl: 

odberatelazsdis.sk, web: www .zsdis.sk. 

2. Deliace miesto: 

vývodové svorky poistkových spodkov vtacej skin na podpernom bod čísl 110 

3. Zo strány Žiadateľa: 

Žiadatľred realizáciu zabezpečí: 

31 vypracovanie projektovej dokumentácie (dalej PO) na lektroenergeické zaradenia uvedené vtýcho technických podmienkach oprávnenou 

osobou, konzultáciu PD Prevádzkovateľom a predloženie PO vypracovanej pre účel stavebného povolenia v rozseh realizačného projektu ná 

konečné odsúhlasenie Prevádzkovateľ, 

:iadatľ dalej zabezpečí: 

3. vybudovanie novej eletkej prípojky d deliaceho miesta káblom podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie, 

32 osadene elektromerového rozvádzača (odporúčame plastové prevednie, ako meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektny, 

umiestnenom na verejne prístupnom miest rí pb č. 10, minimálne 60 cm nad upraveným terénom, skytím IP 43/20 píčom v eletromerovom 

rozvádzači mus byť dostatok miesta 

- vprípade jednofázového jednotaného odberu na osadenie prístroj s rozmeri 

(180 mmx 300 mm, 160mm - šxvxh), 

- vyrípade trojfázového, jednotarfného odberu na osadenie prístroja s rozmermi 

(200 mm 400 mm x 160 mm -Šxvxch), 

5 Číslo zmluvy: 122069172



Príloha č. 1 — Technické podmienky pripojenia RENÉ SKÁ 

- vprípade vojtorínho odber na osadenie hromadného dialkového ovádani (dalej HDO rozmermi 

(150mm x200 mm x 160 mm - šxvxh), vktorom bude dostatok mesa pre spínač HDO sitením ovládacích obvodov ističomsln 2A, 

jednofázovým, s vypínacou charakteristikou "8", 

3 4 osadene hlavného tia pred lekromerom s vypínacoucharateskou"", vzmysle bodu. Specikáa ppojena tejto Zmluvy, 

3,5 vyhotovenie krytu svoriek Hlavného istič všetkých nemeranýchčsítak aby boli plombovatené, 

36 vybudovanie elektrickej intlácie miesta spotreb za elektromerom, 

Ziadteporealizáci doručí Prevádzkovateľov: 

1 xsprávu o odbore preladke odborne skúške (revíznu správ) vybudovaného elerenergeticého zaradeni od delaceho mies po 

dektornerový rozvádzač vrátane, 

1 plán skuočného vyhotovenia elekrveergeicého zariadena podľ bodov 3.2 33, s vyznačením realizátora dátumu ealizáci, potvrdený 

oprávneným zboovteľom vyznačením všetkých zmien oproti projektovanému stavu na podldade odsúhlasenej PD 

Kompletnú dokumentáciu otdzujícu slnenie tecnckých podmienok pípoená (okrem projektovej dokumentácie nám zat dekore 

forme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: www zsisskldokumentacia alebo 

vypaperovej forme na doručovaciu adresu: Západoslovenská distribučná, P.O. BOK 292, 81000 Brava 1 

Projektovú dokumentáciu nám zašlite výlučne papierove forme na doručovau adresu: Západoslovenská dstibuná, a5. P.0.BOX 292,81000 

Baatíslava 1 

V prípade akejkolvek komunikácie vtejto vec prosím uvede znaku -Číso Zmluvy o pripojení 

Na plnenie vyše vedených technických podmienok pripojeni zo stran Žiadate je stanovená lehota dvoch roov doda podp Zmluvy © 

pripojení obora zmluvnými stranami. Uplynutím tejto lehoty Zmluva pripojení zaniká 

Žiadate je povinný 

- udížiavť svoje lekroenergetcké zariadena v technicky zodpovedajúcom stave ak aby vyhovoval požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými 

grásnymi predpismi a technickými norma, aby neohrozí živo, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy v dstbučnej sústave, 

—. dodržať Technické podmienky prevádzkovateľ distribučnej ústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energe ktoré 

sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa (www: zsdissk). 

4/5 Číslo zmluvy: 12206917



ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

Telefónny kontakt Žiadateľa: 0905431702 . 
Emailový kontak Žiadateľ: latka vydrany mai com 

515 Číslo zmluvy: 122069172


