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

IČO: 36 361518 
DIČ 2022189048 
IČ DPH: SK2022189048 

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

Ďalej len „Prevádzkovatel" 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: 
Mgr Zuzana Balková 
vedúci zákazníckych služieb 
Ing Darina Lenčéšová 
supervízor 

Bankové spojenie: Tatra banka, a s. 
Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 
IBAN: SK841100000000262817 8102 
BIC (SWIFT): TATRSKBX 
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Žiadateľ 
ZDRUŽENIE OBCÍ ENVIROPARK POMORAVIE 
ZÁVOD 243,908 72 ZÁVOD 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Zapísaný v štatistickom registri SR vložka číslo - 

Ďalej len „Žiadate!" 

36 067 725 
2021776174 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy: 
Ing. Peter Vrablec 

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

Prima banka Slovensko, a.s 
3227428005/5600 
SK66 5600 0000 0032 2742 8005 
KOMASK2X 

1. 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 12 4 2022 
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 spi není 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 J 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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II. Špecifikácia pripojenia 
2.1 Špecifikácia odberného miesta 

MALÉ LEV ÁRE 411, -, -, 908 7 4 MALÉ LEV ÁRE 
a) Adresa Odberného miesta 

NN 3f x 20 (A) 1T NIE ---- 
b) Napäť úroveň c) Max rez. kapacita d) Typ merania e) Výroba na OM 

2.2 Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní) 
0,00 0,00 0,00 122189899 --------- Bez DPH (EUR) DPH (EUR) Spolu k úhrade (EUR) Variabilný symbol 

2.3 čas lnenia redmetu Zmluv 1 dní od termínu za latenia cen za ri oienie a s lnenia Tech nick· ch od mienok ri oienia zo stran Žiadateľa. 

III. Záverečné ustanovenia 
3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
3.3 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. Súdne spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť 
výlučne príslušný súd Slovenskej republiky Žiadateľ má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone č. 250/2012 Z z. o regulácii v sieťových 
odvetviach právo požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovateľom a Žiadateľom. Žiadateľ, ktorý je 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 

34 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 Príloha 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 musí byť v 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 
považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný 

3. 9 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že má/v čase pripojenie do DS bude mať užívacie právo k 
a) odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré bude na základe tejto Zmluvy pripojené do DS (ďalej 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 prílohe 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 tomuto bytovému 
domu), Žiadateľ čestne vyhlasuje, že príslušný správca/spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ,ľ1hl;id, tPrhnir~ľ,mi 

podmienkami pripojenia uvedenými v tejto Zmluve. 
3.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhl 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi. 

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s. 
Bratislava, 13. 4. 20 
Miesto, dňa 

Mgr. Zuzana Balková, vedúci zákazníckych služieb 
Podpis 

Ing. Darina Lenčéšová, supervízor 

Za Žiadateľa: 
Podpis 

V - 11 i'a !J>t::1 
Miesto, d1 

Ing. Peter Vrablec 
Podpis 
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Príloha č. 1 - Technické podmienky pripojenia 
ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

1. Zo strany Prevádzkovateľa: 
Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu zmeny odberateľa elektriny na odbernom mieste bez zmeny technických parametrov existujúceho 
odberného elektrického zariadenia. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Prevádzkovateľa nie je potrebné splniť žiadne 
ďalšie technické podmienky; tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa dodržiavať technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, 
ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou. 

2. Deliace miesto: 
Deliace miesto medzi elektroenergetickými zariadeniami Prevádzkovateľa a elektroenergetickými zariadeniami Ziadateľa tvorí majetkovú hranicu 
vlastnícky oddeľujúcu elektroenergetické zariadenia Prevádzkovateľa od elektroenergetických zariadení Ziadateľa. 

- ;; 
3.Zo strany Ziadateľa: 
Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu zmeny odberateľa elektriny na odbernom mieste bez zmeny technických parametrov existujúceho 
odberného elektrického zariadenia. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Ziadateľa nie je potrebné splniť žiadne ďalšie 
technické podmienky; tým nie je dotknutá povinnosťZiadateľa dodržiavať technické podmienky prevádzkovatela distribučnej sústavy, ktoré sú 
záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou. 

Telefónny kontakt Žiadatela: 0911490972 
Emailový kontakt Ziadateľa: starosta@obeczavod.sk 

3/3 Číslo zmluvy: 122189899 


