
Zí~PiU~OS~ OUL N‘ KI‘
LJP~THfl3U~NA

24LZS52385720002 122046398 5100000429
EIC kód Odberného rniesta Číslo zrnluvy Číslo obchodného partnera

Zm~uva o pr~pojení odberného e~ektrkkého zariadenia žiadateľa

do dístribučnej sústavy
(uzatvorená v sulade s 631 ods. 2 písm. hl zákona č 251/20127. Z. O energetike ao zmene a doplnení niektorých zákonov, d~lej len „Zm~uva“)

ZmIuvnés~y~~ ________________________________
Prevádzkovateľ: Lastúpcný osnhami oprávnenýmt konaka podp~ovatvo veciach /miuvy
Z~pados!ovenská distribučná, ajs. Ing Mk hal Vajanský
Čulenova 6, 81647 Bratislava vvdúci správy enetgetkkycb zanadeni

korndn Onrirejkovt(
IČO: 36361518 i~wnašsta spMvy ener zariadeni
DIČ: 2022189048
IČ DPH: 5K20221 89048

Zapísaný v OROS BA I, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B
Držiteľpovolenia na distrihúciu elektriny vydaného ÚRSO Bartkové spojente latra banka, as.
Č 2007E 0258. Číslo oči tt/kod bartky 2628178102/1100

BAN: 5K84 1101)0000001628 78102
balej Ien~Prevádzkovateľ‘ BIL (1WIF1) lAIR~,KBX

?iadatek /~stúpertý n‘,ohatrti nprávnenýrnt konata pttdptsovat
Obec Lozorno Obecný úrad \I() vectach Lrnluvy:
HLAVNÁ 1,90055 LOLORNO Mgr. Luboš i.vrdoň

_____ IČO: 00304905
______ DIČ. 2020643669
______ ČDPH:

________ Zapísaný v štatistickom registri SR MALACKY vložka číslo Batikově spnjeni~ Printd bartka Liovertsi o, a
_________ (Rio učtu/kód batiky 320374700 1/5600

_______ BAN 5K3‘i 5600 0000 0032 0374 700
_______ balej len „Ž~adater BIL (SWIF I): KOMASK2X

____ L Predmet a úče~ Zm~uvy
_______ 1.1 Predmetorn Zmluvyje:

_____ i) závázok PrevádzkovateI~ na základe žíadusti ŽiadateI~ o pripojenie do distribučnej sústavy PrevádzkovateO (d~Iej len „DS“) Zo dňa 29. 12.2020
_______ zabezpečit‘ maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožnit‘pripojenie ŽíadateI~ do DS Po splnení povinnosti ŽiadateFa
_______ uvedených v Ohchodných podrnienkach pripojenia (vid‘ odsek 33 tejto Lmluvy), vlechnických podmienkach prevádzkovate6 distribučnej sústavy
________ a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha Č. 1 tejto Lrnluvy),

_______ ~ ii) závázokŽiadateI~ uhradíť Prevádzkovatel‘ovi cenu za pripojenie vo výško a spósohom uvedertým v tejto Zmluve a Ohchodných podmienkach
________ pripojenta
_______ ~ 12 OČeIom tejto Lrnluvyje:
_______ ~ i) vytvorenie mateííálno-technických podrnienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného
_______ v článku II tejto Lmluvy, v ktororrt bude po spineni Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadente ŽiadateI~,

~ ii) špecifikácia pripolertia a stanovenie technických podmiertok pripojenia odberného elektrického zariadenia 1iadateI~ do DS
[( ‚ ‘ ‘I FtetItttetitttL~l1o~ ittltivy uF I~íy liFt tIItJIi~ttICttIICIICItttIIittkI~tIut itIatit‘ttla‘liiJtteIitJoI~ l\llív/ltkelall ujettiF ii l~uitFbtI~ IIII

________ ~ podmienky vyplyvajuce z tejtct Lrnluvy a uzaivorente zrnluvy o zdruzenej dodavke elektrtny alebo sarnostatnej zrnluvy o prtstupe do distrtbucrtej
________ ~ sústavy a distribúcii elektrirty a samostatnej zrnluvy o dodávke elektrinyQ.
______ O
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zI~Pi~‘DO~‘iLO‘IL N~KI~i
D~STR~BUCNA

W. Záverečné ustanovenia
31 Lmluva nadohúda platnosťdňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
3.2 Zrnluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
13 Lmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranarnt neupravené touto Zrnluvou sa nadia obchodnými podmienkami pripojenia

‘ do distribučnej sústavy, ktoré tvonia súčasťprevádzkového poriadku Prevádzkovatel~ (vtejto Zrnluve len „Obchodné podmienky pnipojenia“). Právne
vzt~hy založené touto Lrnluvou sa spravujú právnyrn poriadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zmluvných strán z tejto Lmluvy má právomo riešiť
výlučne príslu~ný súd Slovenskej republiky. 1iadatel‘má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone Č. 250/201 2 Z.z. o regulácii V sieťových
odvetviach právo požiadaťÚrad pre reguláciu sietbvých odvetv[o riešenie sporu medzi Prevádzkovateľom a Ziadatelbm. Ziadatel~ ktorý je spotrebiteľom,
má za podmienok ustanovených zákonorn Č 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešeníspotrebiteľských sporov právo obrátitsa na príslušný subjekt
alternatívneho riešenia sporov.

3.4 Osobné údaje, ktoré sú súčasČou tejto Zmluvy, sú spracúvané v súlade s inforrnáciami o ochrane osobných údajov, ktoré sú pniložené k tejto Zmluve a dostupné
vždy v aktuálnom znení na www.zsdis.sk/gdpr

3.5 Adresa Prevádzkovatel~ na donučovanie písomností: Západos‘ovenská distr~bučn& aSs.
P.O. Box 292, 810 00 Brat~s~ava 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 lizatvorením tejto Zmluvy stráca platnost predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto

Zmluvy.
3.8 Neoddelitel‘nou súčastou tejto Zmluvy je Príloha Č. 1 Technické podmienky pripojenia.
3.9 Lehota na prijatie apodpisanie návrhu tejto Lmluvy Žiadatel‘orn je 15 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh tejto

Zmluvy podpísaný Ziadatelbm musí byty uvedenej lehote doručený Prevádzkovatelhvi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvoreníe Zmluvy zaniká
a Prevádzkovatel‘ ním nie je viazaný. V prípade akýchkolVek zrnien, prípadne doplneni návrhu tejto Zmluvy Ziadatel‘om sa takto upravený návrh bude
považovať za nový návrh zrnluvy, ktorým Prevádzkovatel‘ nebude viazaný.

310 Ziadatel‘Čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom!váČšinovým spoluvlastníkorn nehnutel‘nosti/stavby, v ktorej je! bude odberné elektnické/
elektroenergetické zaniadenie (d~lej len „zar~adenie“) zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka!váČšinových spoluvlastníkov nehnutel‘ností/stavby,
v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pnipojeriím zariadenia do distribuČnej sústavy na takejto nehnutel‘nosti/stavbe.

311 Zmluvne strany vyhlasujú, že sas textom tejto Zrnluvy a jej Prílohy Č. 1 riadne ohoznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dókaz Čoho ju obe zrnluvné strany potvrdzujú svojimi podpísmi.

Za Prevádzkovatelä: apad ‚luvei ~ka dv~nibu~ na, a ~
Bralaia\a, 1‘ 12 2020
Mk‘~tí, 16a

;nq Mxlk, Vaj,m‘i‘v, ‚‘~‘dLu spiat ~ qeti~kvh ‚iadca

Roman O Jmin‘ovj~ ~pnu~lsta ~~I3\‘\ ane‘ ~aIiauem

Za 2‘iadatelä;

i\~qr. [uboš Ivrdoň

Pndp4 ‘

P~ ‘rl1,~ “

h4k‘at(‘,

21 Rpvcifi kacla odhen elm mmsta
KRÁTKA 1, AMBUL2, AMRUL2, -,90055 LOZORNO NN 3fx6O (A) 11 NIE
a) Adnexa Odhemeho nie~ta 6) Napat umech 1 Max. re: kapacita d) lyp merania e) Výroba na OM

2.2 Cena za pripojenie (splatnost‘ 14 kalendánnych dní)
0,00 0,00 0,00 122046398
Re: [>PH íLUR) DPH (EUR) Spalo L ulcada [FUR) Vanahilny symbol

Číslo zmluvy: 122046398



‚ ‚ ‚ . iAPI‘OU~LuW N~ ~
Priloha c 1 —Techn~cke podmienky pripojenla BULN~

1. Zo strany Prevádzkovatel~:
Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dóvodu zmeny odberate~ elektriny na odbernom mieste bez zmeny techníckých parametrov existujúceho
odberného elektrického zariadenia. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Prevádzkovatel~ nieje potrebné splnďž~adne
ďalš~e technické podmienky; tým nie je dotknutá povinnost Prevádzkovatel~ dodržiavat technické podrn~enky prevádzkovatelä distribučnej sústavy,
ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrínou.

2. Deliace miesto:
Deliace miesto medzi elektroenergetickými zariadeniami Prevádzkovatel~ a elektroenergetickými zariadeniami Žiadatela tvorí majetkové hranicu
vlastnícky oddetujúcu elektroenergetické zariadenia Pi evádzkovateľa od elektroenergetických zariadenĺ Žiadatel~,

3. Zo strany Žiadatel~:
Táto Zmluva sa uzatvára výlučnez dóvodu zmeny odberatel~ elektriny na odbernom mieste bez zmeny technických parametrov existujúceho
odherného elektrického zariadenia. Technické podmienky pripojenia zostávajé zachované a zo strany Žiadatel~ nie je potrebné splnit žiadne ďalšie
technické podmienky; tým nieje dotknutá povinnostŽiadatelä dodržiavat‘technické podmienky prevádzkovatel~ distribučnej sústavy, ktorésú
záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.

Telefónny kontakt Ziadatela: 0269204360
Emailový kontakt Žiadatel~: sadlonova~lozorno.sk

Číslo zmluvy: i220~6398




