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Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 
(uiatvorená v súlade s 5 31ods. 2 písm. h)iákonaŕ. 251/2012 Z. i. o energetike a o irnene a doplnení niektorých lákonov, cfalej len .Zmluva") 

Zmluvné strany 

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

l£ 0 . 36 361518 
Pif. 2022189048 
,£ D p H . SK2022189048 

Zapísaný v OR OS BA 1, oddiel Sa, vložka číslo. 3879/B 
Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO 
č. 2007É02S8. 

r t 

Ďalej len „Prevádzkovateľ' 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy: 
Ing. Michal Vajanský, vedúci správy energetických zariadení 
Adrián labuda, špecialista správy ener,zariadení 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo úČtu/kód banky: 2628178102/1100 
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102 
BIC (SWIFT): TATRSKBX 

Žiadateľ: 
Meste Senec Mestský úrad 
NÁM MIEROVÉ 8,903 01 SENÍC 

IČO: 00305065 
DIČ: 2020662237 
IČDPH: SK2020662237 

Zapísaný v Štatistickom registri SR Bratislava vložka ČÉste -

Ďatejlenjäadater' 

Zastúpený: 
Karol Kvál 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo vectedt Zmluvy: 
Karol Kvál 

Bankové spojenie; OTP Banka Slovensko, a.s. 
Číslo ú£tu/kód banky: 562441/5200 
IBAN: 
BICÍSWIFT): OTPVSKBX 

l. Predmet a účel Zmluvy 

1 PredmetomZmluvy je: 
í) záväzok l¥evádzkôvatefe na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa 

(daiej len „DS*) zo dn* HS%2ÓÍ4 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výíke uvedenej v tejto 
Zmluve a umo&K prfcoj|enÍe2$ada£ela do OS po splnení povinnosti Žiadateľa uvedených v Obchodných 
podmienkach prtp^enta (sfďodsek 3.21. Hl. tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa 
distribučné) sústavy a y Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy), 

IL) záväzok Ž&tlatelauftradifPrav^^ 
a Obchodných podmienkach pripojenia. 

2. Účelom tejto Zmluvy je; 
I.) vytvorenie materiálno^techrticlcy 

do odberného miesta uvedeného v Sánku ll. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok 
pripojenia pripojené do DS odberná elektrické zariadenie Žiadateľa, 

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

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. 

1/3 121427824 / 



/ 

ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

I I. 

1. 

špecifikácia pripojenia 

Špecifikácia odberného miesta 

SNP 1 0 , PRVP, 903 01SENEC 
•ytdrw»adbfjm4horalMti 

Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dni) 
0,00 0,00 
B«OPH(EUR) OPHfEUBÍ 

NN 
tyMp&úraveA 

0,00 

lfx25(A) 
(JMW.rM.knnHftí 

Spotukttr*J«(£UII) 

Čas plnenia predmetu Zmluvy 10 dni od termínu zaplatenia ceny za 
pripojenia. 

pripojenie a 

1T 
dJSpAiobnwrtnfa 

121427824 
Vir1*Mif«ymtM)« 

NIE 
•)Vfn*«™OM 

splnenia Technických podmienok 

III.Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými 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. Spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne 
príslušný súd Slovenskej republiky. 

4. Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov"} 
vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podlá § 28 zákona o ochrane osobných údajov sú 
presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia. 

5. Adresa Prevádzkovatefa na doručovanie písomností: Západoslovenská distribučná, a.s. 
P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1 

6. Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2} vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán 
dostane po jednom vyhotovení. 

7. Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom odberného 
miesta uvedeným v článku II. ods. 1 tejto Zmluvy. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 - Technické podmienky pripojenia. 
9. Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dni odo dňa jeho podpísania 

Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom rnusi byť v uvedenej lehote doručený 
Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. 
V prípade akýchkoľvek zmien, pripadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude 
považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný. 

10. Ziadatef čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/ 
bude odberné elektrické/elektroenergetické zariadenie (ďalej len „zariadenie"} zriadené resp. má súhlas výlučného 
vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ 
prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej 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 
strany potvrdzujú svojimi podpismi. 

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s. 

fng. Michal Vajanský, vedúci správy energetických zariadení 

Adrián Labutia, špecialista správy ener.zariadeni 

Za Žiadateľa: 

Karol Kvál 
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Bratislava, 3.10^2014 

Podplí 
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Príloha č. 1 -Technické podmienky pripojenia W DISTRIBUČNÁ 
/ 

1. Zo strany Prevádzkovateľa: 

Táto Zmluva sa uzatvára výlufne z dôvodu pripojenia existujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy bez zmeny technických para 

metrov tohto odberného miesta. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Prevádzkovateľa nie je potrebné splniť 

íiadne ďalšie technické podmienky; tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa dodržiavať technické podmienky prevádzkovateľa dis 

tribuínej sústavy, ktoré sú záväzné pre väetkých účastníkov trhu s elektrinou. 

3-Zo strany Žiadateľa: 

Táto Zmluva s.i uzatvára výlučne i dôvodu pripojenia existujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy bez zmeny technických pWrl 

metrov tohto odberného miesta. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Žiadateľa nie je potrebné splniť žiadne 

ďalšie technické podmienky; tým nieje dotknutá povinnosť Žiadateľa dodržiavať technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej s 

ústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou. 
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