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l:|( kód Odberného miesta ČĹsIo zm|uvy Číslo obchodného parinera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadate!'a
do d istribučnej sústavy
(uzatvorenávsú|ades531ods'2pĺsm'h)zákonač'251l)012l.z.oenergetikea0Zmeneadoplneníniektorýchzákonov,d'alejlen,,Zmluva")

Zmluvné

I. Predmet a účelZmluvy
1.1 Predmetom Zmluvy je:

ĺ) záväzok Prevádzkovatel'a na základe Žiadosti Žiadatel'a o pripojenie do distĺibučnej sústavy Prevádzkovatel'a (d'alej len,'D5") Z0 dňa 25. 11' 2019

zabezpečiť maximálnu ľezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umoŽnĺť pripojenie Žiadatel'a do D5 po splnenípovinnostíŽiadate|'a

uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia (vid'odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technĺckých podmienkach prevádzkovatel'a distribučnej sústavy

a v ĺechnických podmĺenkach pripojenĺa (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),

ii) záväzok Žiadate|ä uhradiť Prevádzkovate|bvi cenu za pripojenĺe vo výške a spÔsobom uvedeným v te;to lmluve a Obchodných podmienkach

pripojenia.

1.2 Účelom tejto ZmIuvy je:

i) vytvorenĺe materiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku eIektľĺny do odberného miesta uvedeného

v článku I|' tejto lmluvy, v ktorom bude po sp|není Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné e|ektrické zariadenie Žĺadatela,

ii) špecĺfikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zaľiadenĺa Žiadate|b do D5.

].3 Pľedmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zaĺiadenia Žiadatel'a do D5' Na ĺyzicke pripojenie je potrebné sp|niť

podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvoĺenie zmluvy o zdruŽenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distľibučnej

sústavy a distľibÚcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny'
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Pľevádzkovate|]

Západoslovenská distľibučná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Zapĺsaný v 0R 0S BA l, oddĺel 5a, vloŽka čís|o: 3B79lB

DrŽitel'povolenia na distribúcĺu elektriny vydaného ÚRSO

č. 2007E 0258.

Ďa lej len,,Pĺevádzkovatel"

36 361 518

)022189048

sK2022189048

lČ0:

DlČ:

lČ 0prt:

Zastúpený osobami oprávnenými konaťa podpĺsovaťvo veciach Zmluvy:

lng' MichalVajanský

vedúci spĺávy energetických zaĺiadení

lng. Pavel Kain

špecialísta spĺávy ener'zariadení

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s,

Č ĺsl o ĺ etu/koo banky 
" 

262817 B1ľ.2 l |00
IBAN: 5K8411000000 00262817 8102

Bl( (SWIFT): TATRSKBX

Žiadatell

LOZORN0 spol. s r. o.

HLAVNÁ' 900 55 L0l0RNO

lČ0:

DlČ:

lČ DPH:

44852142

202284977 4

su0n849774

Zapĺsanýv 0R,0S Bratislava l. oddie| 5ro vloŽka čĺslo 5Đ3BlB

Ďalej len,,Žiadatel"

lastúpený osobami opľávnenými konaťa podpisovať

vo veciach Zmluvy:

Lucia Hájniková

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a's'

Čĺslo ĺłu/kĺd banky 327 5556001 l56a0

IBAN: SK18560000000032 7555 6001

BIC (SW|FT): K0MASK2X

1ĺ4
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lll. Záveľečné ustanovenia
3'] Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stĺanami.

3'2 lmluva sa uzatvára na dobu neurčitÚ.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Źe práva a povinnosti medzizmluvnými stĺanamĺ neupravené touto lmluvou sa rĺadia obchodnými podmienkmĺ pĺipojenia

do distĺibučnej sÚstavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Pľevádzkovatel'a (v tejto ZmIuve len ,,0bchodné podmĺenky pripojenia"). Právne

vzt'ahy zaloŽené touto ZmIuvou sa spravujú právnym poriadkom 5lovenskej republiý. SÚdne spory zmIuvných strán z tejto lmluvy má právomoc riešiť

výluČne pľĺslušný súd Slovenskej republiky. Žiadatel'má v pľípade splnenia podmĺenok uvedených zákone č. 250ĺ2012Z' z. o reguláciĺ v sietbvých

odvetviach právo poŽiadať Úrad pľe reguláciu sietbvých odvetvío ľĺešenie sporu medzi Prevádzkovatelbm a Žiadatelbm, Žiadate[ ktorý je spotrebite|bm,

mázapodmienokustanovenýchzákonom Ĺ'391l)015Z'z'oalteĺnatÍvnomľiešeníspotrebitel\kýchsporovprávoobrátiťsanapríslušnýsubjekt

altcľnatĺvncho ĺicšcnĺa spoľov.

3.4 VšetkypodmienkyspľacúvaniaosobnýchúdajovŽiadatel'apodlhPrvejhlavyDruhejčastizákonač..12212013Z,z.oochĺaneosobnýchúdajova0Zmene

a doplnení niektorých zákonov (dalej len ,,zákon o ochľane osobných údajov") vľátane poučenia o exĺstencii jeho pĺáv ako dotknutej osoby podlił

5 28 zákona o ochľane osobných údajov sÚ presne a úplne uvedené v 0bchodných podmienkach pĺipojenia.

3.5 Adresa Pľevádzkovatel'a na doručovanie písomnosłí:Západoslovenská distľibučná, a.s.

P. 0. Box 292,810 00 Bľatislava 1
3.6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou siIou, pričom kŽdá zo zmluvných stľán dostane pojednom vyhotovenĺ.

3.7 Uzatvoľeníln tejto Zmluvy stľáca platnosť pľedchádzajúca znlluva o pľipojení s totoŽným identifikátoľom 0dbeľného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto

Zmluvy.

3.B Neoddelitelhou súčastbu tejto Zmluvy je Príloha č. 1 - Technické podmienky pripojenia.

3.9 Lehota na prijatie a podpísanie návľhu tejto lmluvy Žiadate|bm je 75 kalendárnych dnĺodo dňa jeho podpĺsania Pľevádzkovate|bm' Návĺh tejto

lmIuvy podpísaný Žiadate|bm musí byťv uvedenej lehote doručený Prevádzkovatelbvi. Uplynutĺm tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká

a Pĺevádzkovatel'ním nie je viazaný. V prĺpade akýchkolVek zmien, prĹpadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadatelbm sa takto upravený návĺh bude

povaŽovaťza nový návĺh zmluvy' ktorým Prevádzkovate|'nebude viazaný.

3'10 Žiadatel'čestne vyhIasuje, Že je vý|učným vlasÍnĺkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnutelhosti/stavby, v ktorej jď bude odberné elektĺické/

elektroeneľgetické zariadenie (dalej len ,,zaľiadenie") zriadené resp' má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastnĺkov nehnutelhostiAtavby,

v ktorej je/bude zariadenie zriadenó so zriadením/ prevádzkoulpripojenĺm zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnute|hosti/stavbe'

3'] ] ZmIuvné strany vyhlasujú, Že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 rĺadne oboznámili, s jej obsahom bez výhľad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dÔkaz čoho ju obe zmIuvné strany potvrdzujú svojimi podpismi'

Za Pľevádzkovatel'a: Západoslovenská distĺibučná, a.s'

Bralislava, 29. 11.2019

Miesto, dňa

lnq. Michal Va;anský, vedúci spĺávy energetických zaĺiadení

lng. Pavel Kaĺn, špecialista správy ener.zaľiadení

za Žiadatel'a:

Mieýo, dňa

Lucia Hájniková

Podpis Hlavná 1

lČo
IT DPH: s

Porlpis

4e

i:-. |_:i.;:Üĺĺ'ił-,

I t, ,:

K202;| ; l,4|i i '| Ą

3275jj:iĺ.,l{ ,l,:^

ČĹslo zm luvy: 1219437 7 B

ll. Špecifikácia pĺipojenia

2.1 Špecifikácia odberného miesta

ZoH0RSKÁ 5,l50 20B VE,5',i50/208,900 55 LOZORN0 NN 3fx 25 (A) 1T NIE

a) Adresa Odbeĺného miesta

2'2 Cena za pripojenie (sp|atnosť 1 4 kalendárnych dnĺ)

17 4,75 34,95

b) Napätl úroveň c) Max. ĺez' kapacita d) Typ merania e) Výroba na 0M

209,70 121943178

Bez DPH (EUR) DPH (EUR) Spolu k úhľade (EUR) Variabilný symbol

23 Čas plnenia predmetu Zmluvy 30 dníod termĺnu zaplatenia ceny za pĺipoienie a splnenia Technických podmienok pripoienia zo strany Žiadatel'a.

214

'N'!A BANKA:



Príloha č. 1 _ Technické podmienky pripojenia

1. Zo stľany Prevádzkovatel'a

Predmetom technických podmienok pripojenia je zriadenie nového odbeĺného miesta Žladatel'a s maximálnou rezervorĺanou kapacĺtou (hodnotou

istĺča) 25 A. Prevádzkovatel'zabezpečípripojenie odberného miesta Žiadatela z existujúcej skrine SR č 38'179.

Vybavuje: lng. Pavel Kain, Západoslovenská distĺibučná, a.s., Spľáva eneĺgetických zariadenĺ Bratisłava

Zákaznĺcka linka:0B50 333999, email:odberatel@zsdis.sk, web:www.zsdis.sk

3. Zo ĺľany Žiadatel'a

Žiadatel'zabezpečĺ:

3.1 vypracovanie projektovej dokumentácie (d'alej PD) na elektroenergetické zariadenia uvedené

vtýchto technlckých podmienkach oprávnenou osobou, konzultáciu PD s Prevádzkovatelbm

a pľedloŽenie PD vypľacovanej pre účely stavebného povolenia v rozsahu ľealizačného projektu na

konečné odsÚhlasenĺe Prevádzkovatelbvi,

3.2vybudovanĺenovejelektĺickejpĺípojkyoddellacehomiestakábIomtypuNAYYJ 4x16mm2,

3.3 osadenie elektľomeĺového rozvádzača, ako meĺacieho miesta pre priame meranie spotreby

elektriny, ktorý musĺbyť umiestnený na verejne prĺstupnom mieste, s krytĺm lP 43/20 minimálne 60

cm nad upraveným terénom v oplotení pozemku/na verejne prĺstupnom mieste, pričom v

elektromerovom ľozvádzači musĺ byť dostatok miesta pre trojfázový elektľomer (200x400x1 60 #

ŠxVxH),

3.4 osadenie hlavného trojfázového ističa pred elektromerom s ln = 25 A, s vypínacou

charakteĺĺstikou'B"

3.5 vybudovanie elektrĺckej inštalácie rniesta spotĺeby za elektľomerom.

Žiadatel' doručí Prevádzkovatelbvi:

1 x správu z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky (ľevĺznu správu) vybudovaného

elektroenergetického zaľiadenia od deliaceho miesta po elektromeľový rozvádzač vrátane,

1 x plán skutočného vyhotovenia elektroenergetického zariadenia podl'a bodov 3.2. a 3'3. poĺvĺdený

oprávneným zhotovitelbm.

Link pre zasielanĺe dokumentácie v elektronickej íorme: www.zsdis.sk/dokumentacia

Doručovacia adresa pĺe zasielanie dokumentácie v papierovejforme:

lápadoslovenská distribučná, a's., P.0.BOX 292,B10 00 Bratislava 1 (v prípade akejkolvek komunikácle v tejto veci, prosím uvedte znacku čĺslo lmluvy

o pĺipojení).

Žiadatel'1e povinný:

'dodržaťTechnicképodmienkyprevádzkovateladistribučnejsÚstavyaPravidláprepĺevádzkovanieamontáŽmeraniaelektrickejenergĺe,ktoré

sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovatel'a www.zsdis.sk.
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Príloha č. 1 - Technické podmienky pripojenia

Telefonny kontakt Žiadatel'a: 0948522506

Emailový kontakt Žiadatel'a: hajnikova@|ozoĺno.sk
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