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Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 
(uzatvorené v súlade s § 31 ods. 2 pism. h) zákona d. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva") 

Zmluvné strany 

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

j č 0 . 36 361 518 
0)<*. 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. 2007E0258. 

Ďalej len „Prevádzkovateľ' 

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

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

Žiadateľ: 
Mesto Senec Mestský úrad 
NAM MIEROVÉ 8, 903 01 SENEC 

IČO: 
DIČ: 
ICDPH: 

00 305 065 
2020662237 
SK2020662237 

Zapísaný v Štatistickom registri SR Bratislava vložka číslo 

Ďalej len „Žiadateľ 

Zastúpený: 
Ing. KAROL KVÁL , primátor mesta 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy: 
Ing. KAROL KVÁL, primátor mesta 

Bankové spojenie; 
Číslo účtu/kód banky: 
IBAN: 
BIC(SWIFT): 

OTP Banka Slovensko, a.s. 
S62441/5200 

OTPVSKBX 

Predmet a účel Zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je: 
i.) záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa 

(ďalej len „DS") zo dňa 26.11.2014 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. í l. III. tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy), 

li.) záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve 
a Obchodných podmienkach pripojenia. 

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. 

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. 
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Špecifikácia pripojenia 
Špecifikácia odberného miesta;,,,. 
SVÄTOPLUKOVA l/A OP, 903 Ôl SltslÉC 
•} Adrtn OdMmfto mt«t« 
Cena za pripojenie {splatnosť 14 kalendárnych dni) 
37,28 7,46 
BttĎPK(6UÄ) 0PH(EUR> 

NN 
MNapítúrowtA 

44,74 

lfxlfi(A) 
c) M*x. rti. k«padta 

Spolu k Mriete <CUH| 

Čas plnenia predmetu Zmluvy 30 dní od termínu zaplatenia ceny za 
pripojenia. 

pripojenie a 

1T 
d) Typ mormti 

121444646 
VwttbUnŕíymbol 

NIE 
t) Výroba na OM 

splnenia Technických podmienok 

III.Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
2. Zmiuva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, íe práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia 

obchodnými peďffiientsami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku 
l^revádJEkovateía (v tejto Zmluve ten „Obchodné podmienky pripojenia*). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa 
spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc rieííť výlučne 
príslušný súd Slovenskej republiky. 

4. Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa pódia Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. 
p 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 podľa § 2 8 zákonao ochrane osobných údajov sú 
presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia. 

5. Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomnosti: Západoslovenská distribučná, a.s. 
P. O. B o x 2 9 2 , 8 1 0 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 Zmtuvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totolným identifikátorom odberného 
miesta uvedeným v článku fi, ods. 1 tejto Zmluvy. 

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

Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedene] 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 

Žovažoväť iá nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný. 
adateŕ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/ 

bude odberné elektricke/elektroenergetické zariadenie (ďalej len „zariadenie") zriadené resp. má súhlas výlučného 
vlastníka/väčšinových spóluviastnlkov nehnuteľností/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ 
prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe. 

1 1 . Zmluvné sírany vyhlasujú, Že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy 11 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad 
súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dokaz čoho ju obe zmluvné 
strany potvrdzujú svojimi podpismi. 

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s. 

Bratislava, 5 

Ing. Michal Vajanský, vedúci správy energetických zariadenŕ 

Adrián Labuda, špecialista správy ener.zariadení 

Za Žiadateľa: 

Ing. KAROL KVÁL , primátor mesta 
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Príloha č. 1-Technické podmienky pripojenia / 

ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

1. Zo strany prevádzkovateľa: 

Prevádzkovateľ zabezpečí pripojenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity z distribučnej sústavy Západoslovenská distribučné , 

a,s., po splnení technických podmienok stanovených v tejto zmluve 

- ide o nový odber s hl.istením 1 x 16 A napojenie z jestvujúceho vzdušného distribučného rozvodu . (kamera Mesto Senec ) 

Vybavuje: Labuda Adrián , správa energetických zariadení , adrian.labuda@zsdis.sk 

2. Deliace miesto : 

Poistkové spodky v pripojkovej skrini N N , typu SPP, na podpernom bode vzdušného vedenia 

3. Zo Strany žiadateľa: 

Žiadateľ si na vlastné náklady zabezpečí 

Žiadateľ zabezpečí na elektrické zariadenie prípojky NN vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia 

musí byt spracovaná oprávneným projektantom a predložená prevádzkovateľovi na odsúhlasenie pred realizáciou prípojky . 

NÁSLEDNE vybuduje: 

a) vybudovanie novej elektrickej káblovej prípojky na vlastné náklady žiadateľa zo skrinky SRP od deliaceho miesta, káblom typu NAYY J 

4x25 mm2, až po elektromerový rozvádzač merania spotreby elektrickej energie umiestnený na verejne prístupnom mieste , prístupné 

pracovníkom Západoslovenská distribučná, a.s. každú dennú i nočnú hodinu - zodpovedný investor stavby. NN prípojku je potrebné 

realizovať na základe právoplatného stavebného povolenia alebo oznámení drobnej stavby na príslušnom stavebnom úrade a schválenej 

projektovej dokumentácie prípojky NN zo strany Západoslovenská distribučná a.s.. 

- Elektromerový rozvádzač musí byť osadený výstupným zariadením (zásuvka 230 V, 400 V, ) resp. vývodom do domového 

rozvádzača RH . 

b) hlavný istič pred elektromerom s In = 16 A, jednojfázový, s charakteristikou B - pre vedenie, 

c) meranie el.energie ; priame, 

Umiestnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným 

predpisom "Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na http://www.zsdis.sk/documents/380/ZSD_ 

Pravidla-pre-prevadzkovanie-a-montaz.pdf. 

na verejne prístupnom mieste, S krytím IP 43 minimálne 60 cm nad upraveným terénom. 

Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich 

ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN 

na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme 

správy sietí VVN Čulenova č. 3, 

Po vydaní stavebného povolenia (oznámenia o drobnej stavbe) a vybudovaní prípojky odovzdá žiadateľ prevádzkovateľovi pred 

spustením : 

1) 1 x projektovú dokumentáciu 

Po ukončení elektroinštalačných prác : 

2) 1 X originál správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia NN prípojky a RE v súlade s vyhláškou 508/2009 Z.z 

spolu s potvrdenou situáciou NN prípojky príslušným revíznym technikom resp. realizátorom ako plán skutkového vyhotovenia z od 

súhlasenej PD NN prípojky . 

Po splnení týchto podmienok pripojenia uzavretie " Združenú zmluvu na odber a dodávku elektrickej energie " prostredníctvom 

vyberaného obchodníka s elektrickou energiou . 

3) Doklad o úhrade pripojovacieho poplatku 

4)1 x Podpísaný originál zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 
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