ZÁPADOSLOVENSKÁ
|

ZMLUVA
242154000176427M

EIC kód Odberného miesta

DISTRIBUČNÁ

122069346

Číslo zmluvy

5850590677

Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa
do distribučnej sústavy

ďalej len „Zmluva“)
(uzatvorená v súlade s S 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zmluvné strany
Prevádzkovateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.

Zastúpený osobami oprávnenými konaťa podpisovať vo veciach Zmluvy:
Ing. Robert Vida

Ľulenova 6, 816 47 Bratislava

vedúci správy energetických zariadení

(Čo:
36 361 518
DIČ
2022189048
IČ DPH: — 5K2022189048

špecialista správy ener.zariadení

Ladislav Monozlay

Zapísaný v OR 0S BA, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B
Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO
č. 2007€ 0258,

Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100
IBAN:

SK84 10

Ďalej len „Prevádzkovateľ“

BIC (SWIFT):

TATRSKBX

Bankové spojenie: — Tatra oanka, a.s.

0000 0026 2817 8102

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať

Žiadateľ:

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
VYDRANY 71, 930 16 VYDRANY

vo veciach Zmluvy:
Mgr. Ladislav Balódi

50116011

IČO:

2120181030

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v štatistickom registri SR vložka číslo -

Bankové spojenie: — Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu/kód banky — 3621382957/0200

[BAN:

Ďalej len „Žiadateľ“

BIC (SWIFT):

SK46 0200 0000 0036 2138 2957

SUBASKBX

I. Predmet a účel Zmluvy
1.1 Predmetom Zmluvy je:
í) záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa 18. 3. 2021
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zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa

uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (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 Prevádzkovateľovi 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 čánkul. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do 05 odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
il) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.
1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické prípojenie 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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Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná 5

Ing Robert Vida vedú správy energetických zaradení
Ň
ladislav Monoza, špecialista prvy ene zaiden
Zažiadateľa:
Mgr. Ladislav Baló

15

Bratisla, 23.3.2021

Miesto, dňa
Podpis

Podpis
VYDRANY,
Miesto,di
Podpis

4

N

11A

30.03.
analiácia Vydrany - Blahovo
iny7
ss Vytrany
DIČ ranaco
AGO

Číslo zmluvy: 122069346

Pbač.-Tenicé odnienk pen

OSTRIBUČNÁ

1.ostrany Prevádzkovateľ
Predmetom technických odrienok prípoje je zriadenie nového odberného miesta Žiadateľa v zmysle bodu Šecikácia prpoena tejto Zmluvy,
Prevádzkovateľ zabezpečí:
1.1 osadene istiace skrin na podpernom bodeč. 24, vátan prívodného káblu,
1. rpoene prípojky Žiadateľa doistace sine
Vybavuje Ladislav Monoztay Západoslovenská distribučná, a.s. Správa energetických zariadení. Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mai:
odberatelGzstis sk, web: www zsdissk

2.Deliae miesto:
vývodové svorky poistkových spodkov visiace kni na podpernom bode číslo 224
3.o strany Žiadateľa:

Žiadateľ pred realizáciou zabezpečí:
3.1 vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej PD) na elektroenergeické zariadenia uvedené vtýchto technických podmienkach oprávnenou
osobou, konzultáciu POs Prevádzkovateľom a predloženie PD vypracovane pre účel stavebného povolenia rozsahu realizačného projektu na
konečné odsúhlasenie Prevádzkovateľov,
Žiadateľ ďalej zabezpečí
3. vybudovanie novej elektrickej prípojky od deliaceho miesta káblom podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie,
3. osadenie elektromerového rozvádzača (odporúčame plastové prevednie, ako meracieho miesta pre priame meranie spotreby elekt,
v elektromerovom rozvádzači
s krytím IP 43/20 pričom
60 cm nad upraveným terénom,
umiestnenom na verejn prístupnom miest, mininálne
mus byť dostatok miesta
s rozmermi
- vprípade jednofázového, jednotaifného odberu na osadenie prístroj
(180 mm x 300 mm x 160 mm -šxvxh),

s rozmermi
- vprípade trojfázového, jednotafného odberu na osadenie prístroja
(200 mm 400 mm x 160 mm šxvxh),
3/5
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Príloha č.1 — Technické podmienky pripojenia

NÁ

s rozmermi
- vprípade dvjtaifného odberu na osadenie hromadného diaľkového ovládania (dalej HDO)
sln — Z A,
(150 mm x 200 mm x 160 mm - šxvxh), vktorom bude dostatok miesta aj pre spínač HDO istením ovtádacích obvodov ističom
jednofázovým, s vypínacou charakteristikou "B",

erom charakteristikou "", vzmysle bodu. Špecikáci prípojeni teto Zmluvy,
s vyínacou
34 osadenie hlavného ističa pred elektrom
3,5 vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa všetkých nemeraných častí tak,aby boli plombovateľé,
36 vybudovanie elektrickej inštelácie miesta spotreby za elektromerom.
Tadateľpo realizáci doručí Prevádzkovateľov:
a odbornej skúške (revíznu správu) vybudovaného elektroenegetického zariadenia od deliaceho miesta po
1xsprávu o odbornej prehliadke
elektromerový rozvádzač rátane,

1 plán skutočného vyhotovenia elekroenergeňického zariadenia podľa bodov3. 3, vyznačením realiátoaa dátumu realizácie, potvrdený
om všetkých zmien opr praektovanému stavu na podklade odsúhlasenej PD.
s vyznačením
oprávneným zhotoviteľ
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, 81000 Bratisla 1.
v papierovej forme na doručovaciu adresu: Západoslovenská distribučná, a.s. P.O. BOX 292, 81000
Projektovú dokumentáciu nám zašlite výlučne
Bratislava 1
Vprípade akejkoľvek komunikácie vtejto veci prosím uvedte značku- čísl Zmluvyo pripojení

Na plnenie vyššie uvedených technických podmienok pripojenia zo stran Žiadateľa je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa podisu Zmluvyo
pripejení oboma zmluvnými stranami. Uplynutím tejto lehoty Zmluvao pripojení zaniká
Žiadateľje povinný:

- udičiavať svoje elektroenergeické zariadenie vtechncky zadpovedajúcom stve tak, aby vyhovovali ožiadavkám, ktoré sú stanovené platnými
a aby neohrožl živo, zdrave alebo majetok sôba nespôsobovali poruchy vdistibučnj sústave,
a technickými normami,
právnymi predpismi
a Pravidlá pre prevádzkovaniea montáž merania elektrickej enere, ktoré
- dodržať Technické podmienky prevádzkovateľ distribučnej sústav
sú zverejnené ná webovom sídle Prevádzkovateľa (www. zsdissk)
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ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ
Telefónny kontakt Žiadateľa: 0905431702

Emailový kontakt Žiadateľa: katka vydrany65grmaí. com.
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