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EIC kód Odbemého miesta Číslo zrnluvy Číslo obchodného partnera

Zmluva o pr~pojení odberného eQektrkkého zariadenia ž~adateľa
do d~str~bučnej sústavy
(uzatvorená v súlade s b 31 ods. 2 písm. h) zákona Č. 251/20127. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, d~lej len „Zmĺuva“)

Zm~uvné strany

Prevádzkovateľ: Zastúpený osobami oprávnenými konaťa podpisovať vo vedach Zrnluvy:
Západos~ovenská distribuĚná, a.s. Ing. M~chal Vajanský
Čulenova 6, 81647 Bratislava vedúci správy energetických zariadení

Roman Ondrejkovič
IČO: 36361518 špecialista správy ener.zariadení
DIČ: 2022189048
IČ DPH: 5K2022189048

Zapísaný v OROS BA I, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B
Držitel‘ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO Bankové spojenie: Tatra banka, as.
Č. 20078 0258. Číslo účtu/kod banky: 2628178102/1100

IBAI\i: 5K84 11000000002628178102
Ďalej len „Prevádzkovateľ‘ BIC (SWIFT): TATRSKBX

Žiadatel‘: Zastúpený osobami oprávnenými konat a podpisovat
Obec Lozorno Obecný úrad vn veciach Zmluvy:
HLAVNÁ 1, 90055 LOZORNO Mgr. Luboš Tvrdoň

______ IČO: 00304905

______ DIČ: 2020643669
IČDPH:

_______ Zapísaný v štatistickom registri SR MALACKY vložka číslo Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, as.
______ Číslo účtu/kód banky 3203747001/5600
______ IBAII: SK34 5600 0000 0032 0374 7001

_______ Ďalej len ~Žiadateľ‘ BIC (SV/lET): KOMASK2X

______ L Pred met a účeO Zm~uvy
_______ 1.1 Predmetom Zmluvyje:
_______ i) záväzok Prevádzkovatel~ na základe žiadosti Žiadatel~ o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovatel~ (d~Iej len „DS“) zo dňa 25. 11. 2020
_______ zabezpečit‘ maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožnit‘ pripojenie Žiadatel‘a do DS Po splnení povinností ŽiadateI~

uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovatel‘a distribučnej sústavy
_______ a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),

~ ii) záväzok ŽiadateI~ uhradiyPrevádzkovatelbvi cenu za pripojenie vo výške a spósobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach

_______ pripojenia.

_______ ~ 1.2 Účelom tejto Zmluvyje:
_______ ~ 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 Žiadatel‘a,

_______ ~ ii) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia 7iadateI~ do DS,
_______ 1.3 Predmetom telto Zmluvv nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Ziadatel~ do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splníť

____________ M podrnlenky vyplývaJuce z ~ej[u Lrnluvy a uzalvuieivu zinluvy u zdiuzeiiuj ducIávk~ ~l~ktrIny aleho samos[aliwj iinlrivy ( pII‘úula‘ In di‘,[iiliu rej_______ sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.
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fl. Špecifikáda pr~pojenia
2.1 Specifikácia odherného miesta

JEL~OVÁ 8936 1,8936/1,-, Kamera, 90055 LOZORNO NH if x 6(A) iT NIE
a) Adresa Odberného miesta b) NapäC úroveň c) Max rez. kapacita d) Typ merania e) Výroba na OM

2,2 Cena za pripojenie (splatnost‘ 14 kalendárnych dnÚ
13,98 2,80 16,78 122043077
Bez DPH (EUR) DPH (EUR) Spolu k úhrade (EUR) Variabilný symbol

2.3 Čas plnenia preornetu Zmluvy 30 dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia zo strany ~iadateI‘a.

Ul. Záverečné ustanovenia
3.1 Zmluva nadobúda platnost‘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 nadia obchodnými podmienkami pripojenia

do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovatel~ (v tejto Zmluve len „Obchodné podmienky pripojenia“). Právne
vzt~hy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc nešit‘
výlučne príšlušný súd Slovenskej republiky. Ziadatel‘má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v siefových
odvetviach právo požiadaf Úrad pre reguláciu siet‘ových odvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovatefom a Žiadatelbm. ŽiadateČ ktorý je spotrebitelbm,
má za podmienok ustanovených zákonom Č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešeníspotrebitelškých sporov právo obrátit‘sa na príslušný subjekt
alternat[vneho riešenia sporov.

3.4 Osobné údaje, ktoré sú súčastbu tejto Zrnluvy, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré M priložené k tejto Zmluve a dostupné
vždy v aktuálnorn znení na www.zsdis.sk/gdpr.

3.5 Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností: Západos‘ovenská distribučná, a.s.
P.O. Box 292,81000 Bratis‘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 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnost‘predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto

Zmluvy.
3.8 Neoddelitel‘nou súčasfou tejto Zmluvy je Príloha Č. 1 —Technické podmienky pripojenia.
3.9 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zrnluvy Žiadatelbm je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovatelbm. Návrh tejto

Zmluvy podpísaný Žiadatelbm musí byt‘v uvedenej lehote doručený Prevádzkovatel‘ovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká
a Prevádzkovatel‘ním nieje viazaný. V prípade akýchkolVek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadatel‘om sa takto upravený návrh bude
považovat‘ za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovatel‘ nebude viazaný.

3.10 Žiadatel‘ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom!väčšinovým spoluvlastníkom nehnutel‘nosti/stavby, v ktorej je/ bude odberné elektrické!
elektroenergetické zariadenie (d‘alej len „zar~adenie“) zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnutel‘nosti!stavby,
v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojením zaniadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnutelhosti/stavbe.

3.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sas textom tejto Zmluvy a jej Prílohy Č. 1 riadne oboznámili, 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 podpismi.

Za Prevádzkovatelä: Západoslovenská dis‘rrihučná, a.s.
Bratislava, ii. 12. 2020
Miesto,dňa

ing Michal Vajanský, vedúci správy energetických zaniadení ‚

Podpis ‘

Roman Ondrejkovič, specialista správy enei .zariadení ____________

Podpis

Za Ž~adateľa: ___________________________
Miesto, dňa

Mgr. Cuboš Tvrdoň _______________ ______________________
Podpis

2/4 Číslo zmluvy: 122043077


