___________________________

Z 2022 - 31
ZMLUVA

4“

‚P

24ZZ55086786000R
EIC kód Odberného miesta

122169891
ČĺsIo zmluvy

ZAPADOSLOVENSKA
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Číslo obchodného partnera

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 6,81647 Bratislava
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Zastúpený osobami oprávnenými konat‘a podpísovat‘vo veciach Zmluvy:
Mgr. Zuzana Balková
vedúci zákazníckych služieb
Ing. Darina Lenčéšová
supervizor

36361518
2022189048
SK2022189048

Zapísaný vOR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B
Držitel‘ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO
Č. 2007E 0258.

Ďalej len „Prevádzkovateľ‘

Bankové spojenie: Tatra banka, as.
Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100
IBAN:
5K84 11000000002628178102
BIC (SWIFT):
TATRSKBX

Žiadateľ:
Mestská čast‘ Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad
JUNÁCKA 1,83291 BRATISLAVA

Zastúpený osobami oprávnenými konat‘ a podpisovat‘
vo veciach Zmluvy:
Mgr. Rudolf Kusý

IČO:
DIČ:
IČDPH:

00603317
2020887385

Zapísaný v tatistickom registri SR Bratislava III vložka číslo
—

Ďalej len „Žiadateľ‘

Bankové spojenie:
Číslo účtu/kód banky
184W:
BIC (SWIFT):

Prima banka Slovensko, a.s.
1800347007/5600
5K08 56000000001800347007
KOMASK2X

I. Predmet a účel Zmluvy
1.1 Predmetom Zmluvyje:
1) závázok Prevádzkovatel na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovatel (ďalej len „DS“) zo dňa 8. 2. 2022
zabezpečit‘ maxímálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožnit‘ pripojenie Žiadatel‘a do DS po splnení povinnostíŽiadatel
uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (vid‘ odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy
a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha Č. 1 tejto Zmluvy),
ii) záväzok Žiadatel uhradit‘ Prevádzkovatel‘ovi cenu za pripojenie vo výške a spósobom 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 splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadatel‘a,
ii) špeciókácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadatel‘a do DS.
1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadatel do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splnit‘
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 pecifikácia odberného miesta
PLZEN5KÁ 3, PRO1, PRO1, 831 03 BRATISLAVA
NN
NIE
lfx 20(A)
1T
e) Výroba na DM
a) Adresa Odborného miesta
b) Napť úroveň c) Max. rez. kapacita d) Typ merania
2.2 Cena za pnipojenie (splatnosť 14 kalendárnych dnO
0,00
0,00
0,00
122169897
Bez DPH (EUR)
DPH (EUR)
Spolu k úhrado (EUR)
Variabilný symbol
2.3 Čas plnenia predmetu Zmluvy 30 dní od termínu zaplatenia ceny za pnipojenie a splnenia Technických podmienok pnipojenia zo strany Žiadatelä.
-‚

III. Záverečné ustanovenia
3.1 Zmluva nadobúda platnosfdňom 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 súčasťprevádzkového poriadku Prevádzkovatel (v tejto Zmluve len,,Obchodné podmienky pripojenia‘). Právne
vztähy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poniadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť
výlučne príslušný súd Slovenskej republiky. Ziadateľmá v píípade splnenia podmienok uvedených zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach právo požiadaf Wad pne reguláciu sieťových odvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovatelbm a Žiadatelbm. Žiadatel ktorý je spotrebiteíom,
má za podmienok ustanovených zákonom Č. 391/2015 Z. z o alternatívnom nošení spotrebiteľských sporov právo obrátiťsa na príslušný subjekt
alternatívneho riešenia sporov.
3.4 Osobné údaje, ktoré sú súčastbu 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 vyhotovenĺ.
3.6 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnost predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.
3.7 Neoddelitel‘nou súčastbu tejto Zmluvy je Príloha Č. 1 Technické podmienky pripojenia.
3.8 Lehota na pnijatie apodpísanie návrhu tejto Zmluvy Ziadatelom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh tejto
Zmluvy podpísaný Ziadatel‘om musí byty uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zrnluvy zaniká
a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkol‘vek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zm!uvy Ziadatelbm sa takto upravený návrh bude
považovaťza nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
3.9 Ziadateí čestne vyhlasuje, že má/v čase pripojenie do DS bude mať užívacíe právo k
a) odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré bude na základe tejto Zmluvy pripojené do DS (dlej en „Odberné elektrické zariadenie“), elektrickej
prípojke, prostredníctvom ktorej bude Odborné ktrické zaniadenie pripojené do DS (dälej len „Elektrická prípojka“) a mým elektroenergetickým
zaniadeniam prostredníctvom ktorých bude Odberné elektrické zariadenie pripojené do DS (d‘alej len „mé zariadenia na pripojenie),
nachádzajúcim sa za deliacim miestom uvedeným v prílohe Č. 1 tejto Zmluvy, oprávňujúce Žiadateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy a pnipojenie
takéhoto Odborného elektrického zariadenia, Elektnickej prípojky a lného zaniadenia na pnipojenie do DS;
b) nehnuteľnosti/ stavbe, v/na ktorej je/bude Odberné elektrické zariadenie, Elektcká prípojka a mé zaniadenia na pripojenie, nachádzajúce sa za
deliacim miestom uvedeným v prílohe L 1 tejto Zmluvy, zriadené, oprávňujúce Ziadatel na zniadenie takéhoto Odborného elektrického zariadenia,
Elektrickej prípojky a lného zariadenia na pnipojenie v/na takejto nehnuteľnosti/stavbe a na uzatvorenie tejto Zmluvy a pnipojenie takéhoto
Odborného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a mého zariadenia na pnipojenie do DS.
Ak sa odborné miesto nachádza/bude nachádzať v bytovom dome, jeho príslušenstve abbo na jeho pnilahlom pozemku (patriacom k tomuto bytovému
domu), Ziadatel‘čestne vyhlasuje, že príslušný správca!spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových pniestorov v bytovom dome súhlasí s technickými
podmienkami pripojenia uvedenými v tejto Zmluve.
3.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sas teXtom tejto Zmluvy a jej Pnibohy Č. 1 niadne oboznámilí, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dčkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpisrni.
—

Za Prevádzkovatel: Západoslovenská distribučná, as.
Bratislava, 10.2.2022
Miesto, dňa

Mgr. Zuzana Babková, vedúci zákazníckych služieb
Podpis

Podpis
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Príoha Č. 1 Technické podmienky pripojenia
—

1. Zo 5trany Prevádzkovatelä:
Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dövodu pripojenia eXistujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy so zmenou technických para metrov
tohto odberného miesta definovaných v bode II. pecifikácia pripojenia tejto Zmluvy. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo
strany Prevádzkovatefa nieje potrebné splniťžiadne dlšie technické podmienky, tým nieje dotknutá povinnost Prevá dzkovateI dodržiavat‘
technické podmienky prevádzkovatel dístribučnej sústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou, a ktoré sú zverejnené na
webovom sídle Prevádzkovatel (www.zsdis.sk)
Komunikačné kanály pre komunikáciu Žiadatel s Prevádzkovatelom sú: Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdis.sk, web:
wwwzsdis.sk.

2. Deliace miesto:
vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrini číslo 0927—003

3. Zo strany Žiadatel:
Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dóvodu pripojenia eXistujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy bez zmeny technických para metrov
tohto odberného miesta definovaných v bode II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo
strany Žiadatel‘a nie je potrebné splnit‘žiadne dlšie technické podmienky, s výnimkou tých, ktoré sú dlej uvedené v tejto prilohe, tým nieje
dotknutá povinnost Žiadateľa dodržiavaf technické podmienky prevádzkovatel‘a distribučnej sústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s
elektrinou.
Žiadateľ doručí Prevádzkovatelbvi:
1 x správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po
elektromerový rozvádzač vrátane.

Dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie technických podmienok pripojenia, nám zašlite:
v elektronickej forme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: www.zsdis.sk/dokumentacia alebo
v papierovej forme na doručovaciu adresu: Západoslovenská distribučná, as., P. O. BOX 292,81000 Bratislava 1.
V prípade akejkolVek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku číslo Zmluvy o pripojení.
-

Žiadatel‘je povinný:
udržiavaťsvoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené
platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osöb a nespösobovali poruchy v distribučnej
—

sústave,

zabezpečit‘technické podmienky pre montáž určeného meradla, jeho súčasti a príslušenstvo pre typ merania
dohodnutý v článku II. tejto Zmluvy ato tak, aby po jeho montáži bol stred číselníka určeného meradla vo výške
1000 # 1700 mm od podlahy alebo upraveného terénu,
zabezpečitmontážplombovatefného hlavného ističa pred určeným meradlom s menovitou hodnotou prúdu
zodpovedajúcou hodnote maximáinej rezervovanej kapacity dohodnutej v článku II. tejto Zmluvy s charakteristikou typu “B“,
—

-

Číslo zmluvy: 122169897
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pred vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie, pri ktorej je potrebné odplombovanie časti elektroenergetického
zariadenia,je Žiadatelpovinnýtúto skutočnosťohlásitna telefónnom čísle 0850 333 999 (do inštalácie möže Žiadatelzasahovat):
po písomnom akceptovaní návrhu Zmluvy o pripojení odbcrného elektrického zariadenia žiadateľa do
distribučnej sústavy,
po odsúhlasenízásahu do elektrickej inštalácie Prevádzkovateľom,
dodržať Technické podmienky prevádzkovatel distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré
s zverejnené na webovom sídle Prevádzkovatel (www.zsdis.sk).
-

—

-

—

Telefónny kontakt Žiadatel: 0249253422
Emailový kontakt Ziadatel: spravabytov@banmsk
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