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El( kód Odberného mieýa Číslo zmlurry Čislo obchodného paítnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatelit
do distribučnej sústavy
(uzatvorená v súlade s § 3'l ods. 2 písm. h) zákona ř.251l20127.z. o energetike a 0 zmene a doplnení niektoných zákonov, d'alej len ,,Zmluva")

Zmluvné

l. Predmet a účelZmluvy
'1.1 

Predmetom Zmluvy je:

i) závázokPrevádzkovatel'anazákIadežiadostlŽiadatel'aopripojeniedodistribučnelsústavyPrevádzkovatel'a(d'alejlen,,DS")zodňa6.10.2020

zabezpečiťmaximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenejll tejto hnlurle a umožnit'pripolenie Žiadate|'a do D5 po splnenípovinnostíŽiadatel'a

uvedených v 0bchodných podmienkach pripolenia (vid'odsek 3.3 tejto lmluvy), v Technických podmlenkach prevádzkovate|'a distribuťnej sústavy

a v Technických podmrenkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto lmluvy),

ii) závázokŽiadatel'auhradiťPrevádzkovatelbvicenuzapripojenievovýškeaspósobomuvedenýmvtejtolmluveaObchodnýchpodmienkach

p ripolen ia.

't.Z 
Účelom tejto Zmluvy je:

r) vytvoreniemateriálnoJechnickýchpodmienokapredpokladovnabudúcudistribúciuadodávkuelektrinydoodbernéhomiestauvedeného

v článku ll. tejto lmluvy, v ktorom bude po splnení 0bchodných podmienok pripojenia pripojené do D5 odberné elektrlcké zariadenie Žiadatel'a,

ii) špecifikácia pripojenia a stanOrienie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadatel'a do D5,

i.3 Predmetom tejto lmluvy nie je f,7zické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadatel'a do D5. Na Íyzické pripojenie je potrebné splniť

podmienky vyplývalúce z telto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribuČnej

sústavy a diýribúcii elektriny a samostatne1 zmluvy o dodávke elektriny,
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Zastúpený osobami oprávnenými konat'a podpisovaťvo veciach Zmluvy:

lng. MichalValanský

vedúci správy energetických zariadení

Payol Harda

špeclal ista správy ener,zariadeni

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Čislo lrtu/kod banky: 26281 781 02/l 1 00

IBAN: SKB4 1 100 0000 0026 )B17 8102

Blt (SWlFT): TATR§KBX

prevádzkovatell

Západoslovenská distdbučná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Zapísaný v 0R 05 BA l, oddiel Sa, vložka číslo: 3B79lB

Držitel' povolenia na distribúciu elektriny vydanétro ÚnSO

č. 2007E 025B.

Ďal ej len,,Prevádzkovatel"

lč0:

Dlč:

lč DPH:

36 361 5] B

2022 1 B9O4B

5K20221 B9O4B

/ ]adatel:

MAiERSKÁ ŠKOLA

PREŠOVSKÁ 28, 821 0B BRAI|5LAVA

tč0: 317869BJ

Zapísaný v štatiýickom reqistri 5R vložka číslo -

Ďalejlen fiadatel"

lastúpený osobami oprávnenými konat a podpisovat'

vo veciach lmluvy:

Mgr. lveta Brodzianska

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.

Či5|0 účtu/kód banky 163}499554lu00

IBAN: 5K7B 0200 0000 0016 3849 9554

Blt (SWIFT): SUBAsKBx

1l4

1DOB550



/
ll. připojenia

2.1 Špecifikácia odoerného mlesta

PRtŠOVsKÁ MATER1 MATER1, -, 821 0B BRATISLAVA NN 3fx 160 (A) 1T NlE

a) Adresa Cdrerného miesta

).) fena za prico1enie (splatnosť14 kalendárnych dní)

76B,9a 1ý,7B

b) Napáť, úroveň c) l\lax. rez, kapacita d) Typ merania e)Výroba na 0l\4

n),68 1 2202B550

Bez DPll (EUR) DPH (EUR) Spolu k úhrade (EUR) Variabllný symbol

)3 Čas 30 dníod termínu ia Za a nenia T mienok Z0 stía lia d atel'a

lll. závelečné ustanovenia
3.1 Zmluva nadobúda pIatnosťdňom jej podpisu obidvomizmluvnými stranami.

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3.3 lmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnýmistranami neupravené touto lmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia

d0 diýribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasťprevádzkového poriadku Prevádzkovatel'a (v tejto lmluve len ,Obchodné podmienky pripojenia"). Právne

vzt'ahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom 5lovenske.1 republiky, 5údne spory zmluvných strán z tejto lmluvy má právomoc riešiť

výlučne prís|ušný súd 5lovenskej republiky. Žiadatel'má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone č. )50l)\QZ. z. o reguláciiv sietbvých

odvetviach právo požiadať Úrad pre reguláciu sietbvých odvetvío riešenie sporu medzi Prevadzkovatel'om a liadatel'om. Žiadatet; ktorý je spotrebitelbm,

má za podmienok ustanovených zákonom č.391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebitelských sporov právo obrátiťsa na príslušný subjekt

alternatívneho riešenia sporov.

3.4 Osobné údaje, ktoré sú súčastbu tejto ZmIuvy, sú spracúvané v sú|ade s informáclami o ochrane osobných údajov, ktoré sú priložené k tejto Zmluve a dostupné

vždy v aktuá|nom znenína www,zsdis.sk/gdpr.

3.5 Adresa Prevádzkovatel'a na doručovanie písomností:Západos!ovenská distribučná, a.s.

P.0. Box 292,810 00 Bratislava 1

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

3,7 Uzatvorením tejto lmluvy stráca platnost predchádzajúca zmluva o pripojenís totožným identifikátorom 0dberného miesta uvedeným v ods 2.1 tejto

Zmluvy,

3.B Neoddelitelhou súčastbu tejto lmluvy je Priloha č. ] - Technické podmienky pripojenia,

3,9 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadatelbm je 75 kalendárnych dniodo dňa jeho podpsania Prevádzkovatelbm. Návrh tejto

Zmluvy podpísanY Žiadatelbm musí byťv uvedenej lehote doručený Prevádzkovatelbvi, Uplynutím telto lehoty návrh na uzatvorenie lmluvy zaniká

a Prevádzkovate|'ním nie je viazaný. V prípade akýchkolVek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto lmluvy Žiadateibm sa takto upravený návrh bude

považovaťza nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovatel'nebude viazaný.

3.10 Žiadatel'čestne vyhlasuje, že je výlučným vlaýníkom/váčšinovým spoluvlastnikom nehnute|hosti/stavby, v kiorej je/ bude odberné elektrické/

elektroenergetické zariadenie (d'alej len ,,zariadenie") zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/váčšinových spoluvlastníkov nehnute|hostiAtavby,

v ktorej jelbude zariadente zriadené so zriadením/ prevádzkoulpripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnutelhostiAtavbe

3.] ] Zmluvné strany vyhlasu;ú, že sa s textom tejto lmluvy a jej Prílohy č. ] riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená

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

Za PrevádzkovateI'a: Západoslovenská distribučná, a.s.

Bratislava, )7.10.)U0
Miesto, dňa

lnq. MichalVajansry

Podpis

Pavol Harda, špecialista správy ener,zariadení

za žiadatelh:

Mgr. Iveta Brodzianska

í\áATEHsKÁ Šxoun
Prešovská 28

821 08 BRAT|SLAVA

Podpis

/zrzS-zen* l //, y'?- zaza
lt4iesto, dňa

214

Podpis

Číslo zmlLrvv: 1 2202B550


