
ZMLUVA ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

2477540000657290 12210988] 5100010116 
EIC kód Odberného miesta Číslo zmluvy Čislo obchodného partnera 

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa 
do distribučnej sústavy 
[uzatvorená v súlade s 6 3] ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2017 2. z.o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“) 

  

Zmluvné strany 

Prevádzkovateľ: Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: 

Západoslovenská distribučná, a.s. ng. Robert Vida 
Čulenova 6, 81647 Bratislava vedúci správy energetických zaradení 

Čo: 36361518 

DK: 2022189048 
Č DPH: 5K2022189048 

Zapísaný v OR 0S BA |, oddiel Sa, vložka číslo: 38379/B 

Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO 
Č. 2007€ 0258. 

Ladslav Monozlay 

špecialista správy ener. za!iaderní 

Bankové spojenie: — Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu/kôd banky: 2628178102/1100 
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BAN: 5X34 1100 0000 0026 2817 8192 

Ďalej en „Prevádzkovateľ“ BIC (SWIFT): TATRSKBX 

Žiadateľ: Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 

Obec Vydrany Obecný úrad vo veciach Zmluvy: 

VYDRANY 71, 930 16 VYDRANY Mar. LADISLAV BALÓDI 

Čo: © 228 788 
DIČ: 2021129913 

IČ DPH: 

Zapísaný vBUPOO4 vložia číslo - Bankové spojenie: — Všeobecná úverová banka, a. s. 
Číslo účtu/kód banky — 9227221220200 
BAN: 5K930200 0000 0009 2272 2122 

Ďalej en „Žiadateľ“ BIC (SWIT): SUBASKBY 

|. Predmet a účel Zmluvy 
1.1 Predmetom Zmluvy je: 

) záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do dstríibučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa 30. 7. 2021 
zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť prípojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa 

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

ä v Technických podmienkach priposenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy), 
i) 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: 
) vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného 

v dánku ||. tejto Zmluvy, vktorom bude po splnení Obchodných podmienok prípojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa, 

ii) špecfikácia 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 pripojenie je potrebné splniť 

podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektríny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej 

sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.



  

  
  

  

    

ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

1l. Špecifikáca pripojenia 
21 Šperifkáca odberného miesta 

VYDRANY 7 8L, Zábavné úč, , 930 16 VYDRANY MN 3/4004) 1 NE 
a) kčsa Odberného mesta bj Napäť úroveň Max. ez. kapáci—) Typ merania — © VýrobanaOM, 

22. (enaza prpojene (spitnosť 14 kalendárnych dr) 
900 00 900 122109881 — — 

BezDPA (EVA) OPA (EUR) Spolu úrade EUR) Varný symbol 
23. Čas pinenia gredrmet Zmluvy 30 ni o termínu zapiaená ceny za grígoene a spínene Technických podmienok prípojena zo strany Žiadateľa 

1. Záverečné ustanovenia 
31 Zmlua nadobúda platnosť dom jej podpšu obidvoci zmluvnými stranami 
32. Zmluve s uzatvára na dobu neurč 
33 Zimné stany s dohod, že práva a povitnosť medi zmluvnými stranami neupravené touto Zluvou sa radi obchodnými podmienkami pripojenia 

do distr bučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len Obchodné nodimienku pripojenia“). Právne. 

vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zmluvných strán tšto Zmiuvy má právomoc riešiť 
výčne príslušný sú Slovenskej republky. Žiadateľ má vprípade splnenia podmienok uvedených zákone č.250/2012. o reguáci v setových 
odvetviach páko požiadať Úrad prereguláciu sieťových odvetí o rešeni sponu medzi Pevádzkovateľom a Zadateľom,Žiadte, ktorý je spotrebiteľom, 
máza podmienok stanovených zákonom €. 391/2015. z. o alternatívnom riešení spotreb teľských sporov právo obrá a na príslušný sie 
a trnatvnehorešenia sporov. 

34 — Osobné údaje ktoré sú súčasťou tejto Zmiuvy, sú spracúvané súlades informáciami o ochrane osobných údajov ktoré sú oriožené kteňo Zmuve 
a dostupné vždy v aktuálnom znení na vywy. zs kl odp 

35- Zmluva s vyhotovuje vo óvoch (2 vyhotoveniach s rovnakou právnou slov, pričom každá zo zmluvných strá dostane po jednom vyhotovení. 
36 Uatvoenímtefto Zmkav tra patosť pedhádzajúca zmluv opojení stoožným sdentfkákvom Odberného nsa vedeným v ds 1 týto Zmky. 
37. Neodel eu účasťou teto Zmluvy je Prfoha č.1 — Technické podmienky proojena 
38 Lehota na prijate z podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dníodo dňa jeho podpsnie Prevádzkovateľom. Návrhtefo 

Zmluvy podpísný Žiadateľom mus byť uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľov Uplynutím tefto lehoty náh na uzbvorenie Zmluvy zaniká 
a Prevádkovate ním ne jeieaný. V prípade akýchkovek zmen, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Ziedateľom sa ato vpraverý návhbude: 
považovať a nový náv zmluvy, ktorým Prevádzkovate nebude vazaný. 

39 Žite čestne vyhlasuje že mál čase proojni do 5 bude mať užívace právo 
a) odbernému ektrckému zaradeniu, itré bude na zádadetefo Zmluvy pripjenédo S (dalejen Odberné elektrické zariadenie“, eektrcie 

prípojke, prostrednctvom ktorej buce Odberné ktrdé zaradenie pripojené 005 (daj en, Elektrická prípojka“ ným eetoenergetckým 
zariadenim prostredníctvom ktorých bude Odberné dektrcké zaradene prípojné do 05 (dalej en „Iné zariadenia na pripojenie“, 
nachádzajúcim aza deliacim miestom uvedeným vprioheč. eta Zmluvy, rávňujúe Zladateľ na zatvorene tejto Zmlvvy a prípjenie 

takéhoto Odberného elektrického zaradenia, Eektricej prípojky iného zaťadenia na prípojenie do DS: 
b) nehnutehosti stavbe. v/na ktovejje/oude Odberné elextrcké zariadene, Eektickáprípoka a tn zaradenia na prpoenie, nachádzzúce sa 2A 

delacim mestom uvedeným v príoheč. tejto Zmluvy, zriadené, oprávňujúce Žiadateľa r zriadené takéhoto Odberrého elektikého zaradeni, 
Elektricke prípojky a iného zarädenia na prpojeni v/na tee nehruteľnosítavb a na uzatvorenie teto Zmluvy a prpojesietakéoto 
Odberného elektrického zaradena, Seštrcej prípojky ného zariadenia na prpoenie do05. 

Aka odberné miesto rachádza/bude nachádzať bytovom dome, jeho prísušenstve alebo na jeho príablom pozemku (pätracom ktomuto bytovému 
dom), Žiadate estnevyhlasje, že príslušný sprvea/ spoločenstvo vlastríkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súhlas technickými 
podrieniemi prípjeni uvedenými vtejto Zmluve. 

3.10. Zmluvné strany vyhlasujú, žesa textom tejto Zmluvy ajej Prílohy č. 1 riadne oboznámi, s jj obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená 
vtiesni aníz nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svoji podpsm 

Ta Prevádzkovateľa: Západoslovenská drstribučná, 25. 

  

  

  

  

Bebslova, 2.8. 2021 
Miest 

ing. Robert da, vedúi právy energtcých zariade 
Podpis 

Ladislav Monoziay, špecialista správy ener zariadení 
Podpis 

ZaŽiadateľa: 
1 Mna 

Mg. LADISLAV BALÓDI 
Podps 
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ZÁPADOSLOVENSKÁ Prioba č.1 — Technické podmienky pripojenia DISTRIBUČNÁ 

1.ostray Prevádzkovateľa: 
Predmetom technických podmienok pripojena je zriadenie krátkodobého odberu pre uštúrnu akciu v obci Vydrany, parcelné číslo 810/2, k.ú. 
Vydra. 

Prevôdzkovateľ zabezpečí 
11 pripojenie prípojky do distribučnej sústavy. 

Komunikačné kanály pre komunikáciu Žiadateľa s Prevádzkovateľom sú: Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mai: odberatelGzsdis.sk, web: 
vw disk. 

2.Deličce miesto: 

-. poistkové spodky v NN rozvádzači distribučnej trafostanice 0764-003, 

3.ostrany Žiadateľa 
Tiadateť zabezpeč: 
3. vybudovanie elektrickej prípojky od deliaceho miesta, 

3.2 osadenie elektromerového rozvádzača, ako meracieho miesta pre polopriame meranie spotreby elektriny, ktorý musí byť umiestnený na verejne 
prístupnom mieste vtesnej blízkosti existujúcej disvíbučnej trafostanice T50764-008, krytím 1 43/20 minimálne 60 cm nad upraveným terénom 
nasledovnou špecifikáciou: 

- hlavný trojfázový istič s ln — 400 A s vypínacou charakteristikou podľa STN EN 60 947-2, 

meracie transformátory prúdu o prevode 400/5 A, tried presnosti ,55 S, T0VA, 
- prístrojové transformátory prúdu musi byť umiestnené v oddelenej časi skriní merania, 

pre prúdové obvody merania použiť vodiče typu CY 4 mm, lankové vodiče musia byť ukončené káblovou koncovkou, 

- pre napäťové obvody merania použiť vodiče typu CY 25 mm2, lankové vodiče musi byť ukončené káblovou koncovkou, 
- trojfázový istič napäťových obvodov sln — 6 A svypínacou charakteristikou B so zapojením pred hlavný istič 
+ skúšobná svorkovníca typu 2518 horizontálnej polohe, 

- eleštromerový rozvádzač musí byť navrhnutý tak, aby bolo možné k elektromeru umiestniť spínač hromadného diaľkového ovládania (ADO), 

resp. sadzbový spínač a komunikačný modul, 

3.3 vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa a všetkých nemeraných častí tk, aby boli plombovateľné, 
34 istenie ovládacích obvodov ističom s In — 2 A, jednofázovým, s vypínacou charakteristikou 
35 vybudovanie elektrickej inštalácie miest spotreby za elektromerom. 
Ziadateľ po relizáci doručí Prevádzkovateľovi: 

- Nxsprávu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) vybudovaného elektroenergetického zriadenia od deliaceho miesta po: 

ešektrormerový rozvádzač vrátene (nie staršiu ako 6 mesiacov včase pripojenia), 

  

Kompletnú dokumentáciu potvrdzujúcu slnenie technických podmienok pripojena (okrem projektovej dokumentácie), nám zaite: v elektronickej 
forme cez aplikáciu, ktorá je prístupná ná vom ds skdokurnentaá alebo: 
papierovej forme a doručovaciu adresu: Západoslovenská distibučná, as, P.O. BOX 292, 61000 Batislva 1. 

V púpade akejkoľvek komunikácie teto vec prosím uvedte značku čo Zmluvy opripjení, 

314 Číslo zmluvy: 122109881



ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

Na plnenie vyšše uvedených technických podmienok pripojenia zotrny Žiadateľ je stanovená lehota doch rokov odo dňa podpsu Zmluvy © 
pripojení oboma zmluvnými stranami. Uynutím teto Jehoy Zmluva o prpojení zaniká. 
Žiadateľ je povinný: 

- udržiavať svoj eektroenergeticé zariadeni v technicky zodpovedajúcom stave tk, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré su stanovené platnymi 
právnymi predpismi a technickými normami, aby neohrozí život, zdrave alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy distribučnej sústave, 

—. dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elestikej energie, ktoré 
sú zverejnené na webovom sídie Prevádzkovateľa (www zsdis.sk). 

Telefónny kontakt Žiadateľa: 0917175910. 

Emailový kontakt Žiadateľa: ocudbvydrany.sk 

4/4 Číslo zmluvy: 122109881


