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ZMLUVA 

242254000176419L 122069176 

EIC kód Odberného miesta Číslo zmluvy 

ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

5850590677 

Číslo obchodného partnera 

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

Zmluvné strany 
  

Prevádzkovateľ: 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

Culenova 6, 816 47 Bratislava 

DIČ: 2022189048 

IČOPH: — 5K2022189048 

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

Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO 
č. 2007 0258. 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: 

ing. Robert Vida 

vedúci správy energetických zariadení 

Ladislav Monozlay 

špecialista správy ener. zariadení 

Bankové spojenie: — Tatra banka, a.s, 

Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 

  

  

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 

VYDRANY 71, 930 16 VYDRANY 

IČO: 50 116 011 

DIČ: 2120181030 
IČ DPH: 

Zapísaný v štatistickom registrí SR vložka číslo -   Ďalej len „Žiadateľ“   
IBAN: 5K84 1100 0000 0026 2817 8102 

Ďalej en „Prevádzkovateľ“ BIC (SWIFT): TATRSKBX 

žiadateľ: Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 

vo veciach Zmluvy: 

Mgr. Ladislav Balódí 

Bankové spojenie: — Všeobecná úverová banka, a. s 

Cislo účtu/kód banky — 3621382957/0200 

IBAN: 5K46 0200 0000 0036 2133 2957 

BIČ (SYIFT: SUBASKBX 
  

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 kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa 

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

av Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy), 

ii) záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľoví cenu za prípojenie 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 I. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok prípojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa, 

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

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 distribúcií elektríny a samostatnej zmluvy o dodávke elektríny. 

 



ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

  

  
  

    

1l. Špecifikácia pripojenia 
21. Špediikáca odberného miesta 

VYDRANY 423.35, 423/35, KANALZACI, - 930 16 VYDRANY NM 31x 161A) T NE 
a) Adesa Odberného miesta b) Napäť úroveň c Max rez kapaáa—) Typ meria — e) Výrobana OM 

22. (ena za pripojenie (splatnosť 4 kalendárnych dní) 
11184 23) 13421 122069176, 
BezDPH (EUR) DPA EUR) Spolu kúbrade (EUR) Variabilný symbol 

23. (as plnenia redrnetu Zmluvy 30 dní cd termínu zaplateni cen z pipjene a splnenia Technických podmienok pripojenia zo strany Žiadateľa 
  

1. Záverečné ustanovenia 
3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom ej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
32. Zrno s uzatvára dobu neurčitú. 
33 Zimlvné srny sa dohod, že práv povinnosti medi zmluvnými stranami neupravené out Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkam pripojená 

do distučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa vtejto imluve len Obchodné podmienky pena“), Právne 
vzťahy založené touto imuvou s spravujú právnym poriadkom Slovenskej repubiky. Súdne spory zmluvných strán z efto Zmluvy má právomoc ešť 
výlučne príslušný súč Slvenstejepubiy. Žiadateľ má prípade splnenia podmienok uvedených zákone č.250/2012 . z. oreguláci v sieťových 
odvebach právo požadť Úrad pre reguláciu seových odvetí riešenie sporu medz Prevádzkovateľom a Žiadateľom. Žiadateľ ktorý e spotrebiteľom, 
má za podmienok ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na príslušný subjekt. 
alternatívneho riešenia sporov. 

34 Osobné údaje, ktoré sú súčasťou teto Zmluvy, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane osobných údajov ktoré sú prlažené kteto Zmluve a dostupné. 
vždy vktuálnom znení na vw sds sklady 

35. Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností Západoslovenská distribučná, as. 
0. Box 292, 810 00 Bratislava 1 

36 Zmluva sa vyhotovuje o dvoch (2 vybotovenach s rovnakou právnou slo, čom každá zo zmluvných strán dostane o jednom vyhotovení. 
37 Uzatvorením et Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pipojení totožným detfikátorom Odberného miesta vedeným v ods.2 teto 

Zmluvy. 
38 Neoddelteľnou účasťou tejto Zmluvy je Prlohač. 1 — Technické podmienky prpoena 
39 Lehota naprite a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní ado dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh teto 

Zimný podpísaný Žadateľom musí byť vedenej hote doručený Prevádzkovateľ. Uplynuím tejto eboy nára zatvorenie Zmluvy zaniká 
a Prevádzkovateľ ním neje viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien prípadne doplnení náuhu tejto Zmluvy Žiadateľom a takto upravený náv bude 
považovať a nový náh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný. 

3.0 Žiadate čestne vyhlasuje, ee výlučným vlastníkom ičšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti stavby, vktorj je! bude odberné elektcké/ 
ektrenergticé zaradene (dalej le zariadenie“ zidené resp rá súhlas výlučného vastríkaväčšiovýchspolslastíkov nehnuteľnost stavby, 
v tor jeľbude zriadenie ziaden o ziadením/ prevádzkou! rípojením zaradena o distbučne sústavy na taketo nehnutenost/tavbe 

3.1 Zmluvné stany vyhlasujú, že sa sexom tejto Zmluvy ajej Pohy č. 1 radne oboznámi s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebol uzatvorená 
v tesi ni za nápadne nevýhodných podieno, na dôkaz ohoj obe zmluvné stany potvrdzujú svoji podpis 

  

ZaPrevádzkovateľa: Západoslovenská distibučná, 5. 
Bratislava, 23.3.2021 

Miesto, dňa 4 

  

  

  

  

  

Ing. Robert Vida vedú správ energetických zaradení 
Podpis > 

ladislav Monoza, špecialista správy ener zaradení u 
Podpis 

Za Žiadateľa: VYDLPYT, Jo.05. 27 
Miesto, dňa 

Mg. Ladislav Balói 
Podpis Zá kanalizác Vydrany - 

A Veľké Blahovo 
Výr 1 

6 Vydaný 
KC 1 DIČ ZIADNE, 

Us Číslo: y: 122069176



Príloha. 1 — Technické podmienky pripojenia ZAS EOJENSKÁ 

1. Zostrany Prevádzkovateľa 

Predrnetom technických podmienok prípoj je ziaden nového odberného miesta Žiadateľa vzmysle bodu Špecifikácia pripojena tejto Zmluvy. 

Prevádzkovate zabezpečí 

1. osadene istiacej sne na podpernom bode. 170, rátane prívodného káblu, 

1.2 pripojene prípojky Žiadateľa do stiacej sine. 

Vybavuje: Ladislav Monozla, Západoslovenská distribučná, a s. Správa energetických zariadení. Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mai: 
odberatelEzsdis.sk, web: www.zsdis.sk. 

2. Deliace miesto: 

vývodové svorky poistkových spodkov v istacej sn na podpernom bode čísl 170 

3. Zo strany Žiadateľa: 

Žiadateľ pre realizáciou zabezpečí: 

3,1 vypracovanie projektovej dokumentácie (dalej PD) na eektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach oprávnenou 
osobou, konzultáciu PD s Prevádzkovateľom a predloženie PD vypracovanej pre účel stavebného povolenia v rozsah realizačného projektu na 
konečné odsúhlasenie Prevádzkovateľovi, 

Žiadateľ ďalej zabezpečí 

32 vybudovanie novej elektrickej prípojky od deliaceho miesta káblom podľa odsúhlasenej prjektovej dokumentácie, 

33 osadenie elektromerového rozvádzača (odporúčame plastové prevedenie), ako meracieho miesta pre priame merani spotreb elektny, 
umiestnenom na verejné prístupnom mieste, minimálne 60 cm nad upraveným terénom, s tím IP 43/20, pričom v elektromerovom rozvádzači 
musí byť dostatok miesta: 

- vprípade jednofázového, jednotarifného odberu na osadenie prístroja s rozmermi 

(180 mm x 300 mm x 160 mm -šxvxh), 

- vprípade trojfázového, jednot fného odberu na osadenie prístroje s rozmeri 

(200 mm x400 mmx 160 mm -šxvxh), 

3/5 Číslo zmluvy: 122069176.



Príloha č. 1 — Technické podmienky pripojenia an NS KA 

- vprípade dvojtafného odberu na osadenie ornadného diaľkového ovádana (dalej HDO srozmermi 

(150 mm «200 mm x 160 mm - šxvxh), vktorom bude dosttok miest aj presínač HDO sstením ovládacích obvodov ističom sln — 2, 
jednofázovým, s vypinacou charakteristikou 8", 

34 osadenie hlavného istia pred elektromerom s vyínacou charakteristikou "“, vzmysle bodu Špecifikácia pipjena tejto Zmluvy, 

35 vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa a všetkých nemeraných časí ta, aby boli plombovateľé, 

36 vybudovanie elektrickej inštalácie miesta spotreby a eleštromerom. 

Žiadateľ po realizácii doručí Prevádzkovateľovi: 

1 xspráv o odbornej prehliadke > odbornej skúške (revíznu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadeni od deľaceho miesta po 
elektromerový rozvádzač vrátane, 

1 xplán skutočného vyhotovenia elektroenergetického zariadenia podľa bodov 3.2 a 3,3, s vyznačením realizátora a dátumu realizácie, potvrdený. 

oprávneným zhotoviteľom s vyznačením všetkých mien pro prjektovanému stavu na podláde odsúhlasenej PO. 

Kompletnú dokumentáciu potvrdzujúcu splnene technických podrienokprpojenia (okrem projektovej dokumentácie), nám zašlite: elektronickej 
forme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: ww zsds sk dokumentaci alebo 

v papierovej forme na doručovaciu adresu: Západoslovenská distribučná, a.s. P. 0. BOX 292, 81000 Bratislava 1 

Projektovú dokumentáciu nám zašlite výlučne v papierovej forme na doručovaciu adresu: Západoslovenská distribučná, a.s. P. O. BOX 292, 81000 

Bratislava 1, 

V prípade akejkoľvek komunikácie vtejto ví, prosím uvedte značku - člo Zmluvy o prpojení. 

Na plnene vyššie uvedených technických podmienok pripojeni zo stan Žiadateľ je stenovenáJehota dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy o 
pripojení oboma zmluvnými stranami. Upynutím tejto lehoty Zmluva c pipjen zaniká, 

Žiadateľ je povinný: 

- udičiavať svoje elektroenergeňické zaradena v technicky zodpovedajúcom stave tak,aby vyhovovali požiadavkám, ktrésú stanovené platnými 
právnymi predpismi a technickými normami, aby neohrozí život, zdravie alebo majetok osôb nespôsobova poruchy v distibučnej sústave, 

-. dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distibučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré 
sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa (wwww.zsdis.sk). 

4/5 Číslo zmluvy: 122069176



ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

Telefónny kontakt Žiadateľ: 090543170. 
Ermlový kontak Žiadateľ: lata vydrany gal com 

SI5 Číslo zmluvy. 122069176


