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Číslo zmluvy
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Číslo obchodného partnera
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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. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva"
Zmluvné strany
Prevádzkovateľ:

Zastúpený osobami oprávnenými konaťa podpisovať vo veciach Zmluvy:

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6,816 47 Bratislava

vedúci správy energetických zariadení

ICO:

Bc. Radovan Bajer
špecialista správy ener.zariadení

35361 518

Ing. Michal Vajanský

DIC:
ICDPH;
Zapísaný v OR OS BA 1, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B
Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO
Č.2007E 0258.

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/kód banky:
IBAN:

Ďalej len „Prevádzkovateľ'

BIC (SWIFT):

Žiadateľ;
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
PRIMACIÁLNE NAM. 1,814 99 BRATISLAVA

Zastúpený osobami oprávnenými konaťa podpisovať
vo veciach Zmluvy:
Ing. Zuzana Danišková

ZOPC85297661AF759750E10000000A70A3C2
ICO:

TATRSKBX

00603481

Zapísaný v ZR, ObÚ Bratislava vložka číslo 101-11431

Bankové spojenie;
Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu/kód banky
IBAN:

Ďalej len „Žiadatel"

BIC(SWIFI):

CEKOSKBX

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 25.10.2021
zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa
uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3,3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy
a v 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 článku II. tejto Zmluvy, v ktorom 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 DS.
1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je lýzické pripojenie odbemého eiektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť
podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zm luvy 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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II.
2.1

2.2

2.3

/

Špecifikácia pripojenia
Špecifikácia odberného miesta

ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ

SEDLÁRSKA 4, pivnica, pivnica, 81101 BRATISLAVA

NN

3 fx 5 0 (A )

II

a)

b} Napäť. úroveň

c) Max. rez. kapacita

d) Typ merania

Adresa Odberného miesta

e) Výroba na CM

Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dnO
349,50

69,90

419,40

122134995

Bez DPN (EUR)

DPH (EUR)

Spolu k úhrade (EUR)

Variabilný symbol

Cas plnenia predmetu Zmluvy 30 dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia zo strany Žadateľa.

III. Záverečné ustanovenia
3.1 Zmluva nadobúda platnosťdňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zm luvným i stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia
do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len„Obchodné podmienky pripojenia"). Právne
vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť
výlučne príslušný súd Slovenskej republiky. Žadaíeľ má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach právo požiadať Drad pre reguláciu sieťových odvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovateľom a Žiadateľom. Žiadateľ, kto iýje 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.
3.4 Osobné údaje, ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré sú priložené k tejto Zmluve
a dostupné vždy v aktuálnom znení na www.zsdis.sk/gdpr.
3.5 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
3.6 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným Identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.
3.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Pnloha č. 1 - Technické podmienky pripojenia.
3.8 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh tejto
Zmluvy podpísaný Žiadateľom m usíbyťv uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká
a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude
považovaťza nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
3.9 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že m á/v čase pripojenie do DS bude mať užívacie právo k
a) odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré bude na základe tejto Zmluvy pripojené do DS (dalej len „Odberné elektrické zariadenie"), elektrickej
prípojke, prostredníctvom ktorej bude Odberné ktrické zariadenie pripojené do DS (ďalej len „Elektrická prípojka") a Iným elektroenergetickým
zariadeniam prostredníctvom ktorých bude Odberné elektrické zariadenie pripojené do DS (ďalej len „Iné zariadenia na pripojenie"),
nachádzajúcim sa za deliacim miestom uvedeným v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, oprávňujúce Žiadateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie
takéhoto Odberného elektrického zariadenia. Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie do DS;
b) nehnuteľnosti/ stavbe, v/na ktorej je/bude Odberné elektrické zariadenie, Elektrická prípojka a Iné zariadenia na pripojenie, nachádzajúce sa za
deliacim miestom uvedeným v prOohe č. 1 tejto Zmluvy, zriadené, oprávňujúce Žiadateľa na zriadenie takéhoto Odberného elektrického zariadenia,
Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie v/na takejto nehnuteľnosti/stavbe a na uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie takéhoto
Odberného elektrického zariadenia. Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie do DS.
Ak sa odberné miesto nachádza/bude nachádzať v bytovom dome, jeho príslušenstve alebo na jeho priľahlom pozemku (patriacom k tom uto bytovému
dom u), ŽIadateľčestne vyhlasuje, že príslušný správca/spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súhlasí s technickými
podmienkami pripojenia uvedenými v tejto Zmluve.
3.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a je] Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Zmluva nebola uzatvorená
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné sírany potvrdzujú svojimi podpismi.
Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.
Bratislava, 25.10.2021
Miesto, dňa

ň

Ing. Michal Vajanský, vedúci správy energetických zariadení
Podpis
Bc. Radovan Bajer, špecialista správy ener.zarladení
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Číslo zmluvy: 122134995

Príloha c. 1 - Technické podm ienky pripojenia
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ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ

1. Zo strany Prevádzkovateľa:
Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu pripojenia existujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy bez zm eny technických para metrov
to h to odberného miesta definovaných v bode II. Špecifikácia pripojenia tejto Zm luvy. Technické podm ienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany
Prevádzkovateľa nie je potrebné splnit žiadne ďalšie technické podm ienky, tým nie je dotknutá povinnosť Prevá dzkovateľa dodržiavaťtechnické
podm ienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou, a ktoré sú zverejnené na w ebovom sídle
Prevádzkovateľa (w ww.zsdis.sk).
Vybavuje: 6 c Radovan Bajer, Západosíovenská distribučná, a.s., Správa energetických zariadení.
Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-m ail: odberatel@zsdis.sk, w eb: w ww.zsdis.sk

Z.Deliace miesto:

Poistkové spodky na vývode zo skrine č. 1111-004.

3. Zo strany Žiadateľa:
Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu pripojenia existujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy bez zmeny technických para metrov
tohto odbem ého miesta definovaných v bode II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy. Technické podm ienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany
Žiadateľa nie je potrebné splniť žiadne ďalšie technické podm ienky, s výnim kou tých, ktoré sú ďalej uvedené v tejto prílohe, tým nie je dotknutá
povinnosťŽiadateľa dodržiavaťtechnické podm ienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.
Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi:
-

1 x správu o odbornej prehiiadke a odbornej skúške (revíznu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po

elektrom erový rozvádzač vrátane.
Dokum entáciu potvrdzujúcu splnenie technických podm ienok pripojenia, nám zašlite:
- v elektronickej form e cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: w w w .zsdis.sk/dokum eniada alebo
- v papierovej form e na doručovaciu adresu: Západoslovenská distribučná, a.s., P. 0. BOX 292,81 0 00 Bratislava 1.
V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uvedie značku - číslo Zm luvy o pripojení.
Na plnenie vyššie uvedených technických podm ienok pripojenia zo strany Žiadatefe je stdnovené lehota dvoch rokov odo dňa podpisu Zm luvy o
pripojení obom a zm luvným i stranami. Uplynutím tejto lehoty Zmluva o pripojení zaniká
Žiadateľje povinný:
- udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené platným i
právnym i predpism i a technickým i norm am i, a aby neohrozili život, zdravie alebo m ajetok osôb a nespôsobovali poruchy v distribučnej sústave,
- zabezpečiťíechnícké podm ienky pre m ontáž určeného meradla, jeho súčasti a príslušenstvo pre typ merania dohodnutý v článku II. tejto
Zm luvy a to tak, aby po jeho m ontáži bol stred číselníka určeného meradla vo výške 1 000 - 1 700 m m od podlahy alebo upraveného terénu,
- zabezpečiť m ontáž plombovateľného hlavného ističa pred určeným m eradlom s m enovitou hodnotou prúdu zodpovedajúcou hodnote
m axim álnej rezervovanej kapacity dohodnutej v článku II. tejto Zm luvy s charakteristikou typu "B",
-

pred vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie, pri ktorej je potrebné odpiom bovanie časti elektroenergetického zariadenia, je Ži adateľ

povinríý tú to skutočnosťohlásíťna telefónnom čísle 0850 333 999 (do inštalácie môže Žiadateľzasahovaí):
- po písomnom akceptovaní návrhu Zm luvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy,
- po odsúhlasení zásahu do elektrickej inštalácie Prevádzkovateľom,
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- dodľzat’Technické podm ienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré
sú zverejnené na w ebovom sídle Prevádzkovateľa (w ww.zsdis.sk).

Telefónny kontakt Žiadateľa: 0903985926
Emailový kontakt Žiadateľa: juraj.nyulassy@bratislava.sk
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