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EIC kód Odberného miesta

122169865
Číslo zmluvy

5100048841
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, dlej len „Zmluva“)

Zmluvné strany
Prevádzkovatet
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 81647 Bratislava
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36361518
2022189048
5K2022189048

Zapísaný vOR 05 BA I, oddiel Sa, vložka číslo: 3819/B
Držiteľpovolenia na distribúcíu elektriny vydaného ÚRSO
č. 2007E 0258.

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

Ďalej len „Prevádzkovatel“

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/kód banky: 2628118102/1100
BAN:
5K84 110000000026 2817 8102
BIC (SWIFT):
TATR5KBX

Žiada[el‘:
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad
JUNÁCKA 1,83291 BRATISLAVA

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

IČO:
DIČ:
IČ D PH:

00603317
2020887385

Zapísaný v štatistickom registri SR Bratislava III vložka číslo

Ďalej len „Žiadatelw

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

Prima banka Slovensko, a.s.
1800347007/5600
SKO8 5600 0000 0018 0034 7007
KOMASK2X

I. Predmet a účel Zmluvy
1.1 Predmetom Zmluvyje:
i) závázok Prevádzkovatel na základe žiadosti Žiadatel o pripojenie do distribučnej sústavy PrevádzkovateI (ďalej len „DS“) zo dňa 8. 2. 2022
zabezpečitmaximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožnit‘pripojenie Žiadatel do DS po splnenĺ povinností Žiadatel
uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovatelä distribučnej sústavy
a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha Č. 1 tejto Zmluvy),
ii) záväzok Žiadatel uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spósobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podruienkach
pripojenia.
1.2 Učelom 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 7iadatel,
ii) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia ŽiadateI do DS.
1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadatel do DS. N fyzické pripojenie je potrebné splnit
podmienky vyplývajúce z tejto Zínluvy 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. Špeciflkácia pripojenia
2.1 peci6kácia odberného miesta
1T
NIE
Č5[.PARAŠUTISTOV 11, PRP2, PRP2, -,83103 BRATISLAVA
lfx 20(A)
NN
e) Výroba na OM
b) Napt‘. úroveň c) Max. rez. kapacita d) Typ merania
a) Adresa Odberného miesta
2.2 Cena za pripojenie (splatnosťl4 kalendárnych dnD
122169865
56,88
9,48
47,40
Variabilný symbol
Spolu k úhrade (EUR)
DPH (EUR)
Bez DPH (EUR)
2.3 Čas plnenia predmetu Zmluvy 30 dní od termínu zaplatenia ceny za pnipojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia zo strany Žiadatel‘a.
III. 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 medii 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
vzthy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zm!uvných strán z tejto Zmluvy má právomoc nešit‘
výlučne príslušný súd Slovenskej republiky. Žiadateľmá v prípade splnenia podmienok uvedených zákone Č. 250/2012 7.7.0 regulácii v siet‘ových
odvetviach právo požiadat Urad pre reguláciu sietbvých odvetví o niešenie sporu medii Prevádzkovatelóm a Ziadateľom. Ziadateľ, ktorý je spotrebitel‘om,
má za podmienok ustanovených zákononi Č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešeníspotrebitel‘ských sporov právo obrátiťsa na príslušný subjekt
alternatívneho riešenia sporov.
3.4 Osobné údaje, ktoré sú súčast‘ou tejto Zmluvy, sú spracúvané v súlade si formáciami 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 platnost‘predchádzajúca zmluva o pnipojení s totožným identifikátorom Odbenného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.
3.7 Neoddeliteľnou súčast‘ou tejto Zmluvy je Príloha Č. 1 Technické podmienky pnipojenia.
3.8 Lehota na prijatie apodpísanie návrhu tejto Zmluvy Ziadateiom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovatel‘om. Návrh tejto
Zmluvy podpísaný Ziadateľom musí byty uvedenej lehote doručený Prevádzkovatel‘ovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká
a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkol‘vek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Ziadatel‘om sa takto upravený návrh bude
považovaťza nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľnebude viazaný.
3.9 Ziadatel‘čestne vyhlasuje, že má/v čase pripojenie do DS bude mat‘ užívacie právo k
a) odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré bude na základetejto Zmluvy pnipojené do DS (d‘alej len „Odberné elektrické zariadenie“), elektrickej
pnípojke, prostredníctvom ktorej bude Odberné ktnické zaniadenie pripojené do DS (ďalej len „Elektrická prípojka“) a mým elektroenergetickým
zariadeniam prostredníctvorn ktorých bude Odberné elektrické zaniadenie pripojené do DS (ďalej len „mé zariadenia na pripojenie“),
nachádzajúcim sa za deliacim miestom uvedeným v prílohe Č. 1 tejto Zmluvy, oprávňujúce Ziadatel‘a na uza;orenie tejto Zmluvy a pripojenie
takéhoto Odberného elektrického zaniadenia, Elektnickej prípojky a lného zariadenia na pnipojenie do DS;
b) nehnutel‘nosti/ stavbe, v/na ktorej je/bude Odbemé elektrické zariadenie, EIektcká prípojka a Ině zaniadenia na pripojenie, nachádzajúce sa za
deliacim miestom uvedeným v prílohe Č. 1 tejto Zmluvy, zriadené, oprávňujúce Ziadatel na zniadenie takéhoto Odberného elektrického zaniadenia,
Elektnickej prípojky a lného zaniadenia na pnipojenie v/na takejto nehnutel‘nosti/stavbe a na uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie takéhoto
Odberného elektrického zaniadenia, Elektnickej prípojky a něho zariadenia na pnipojenie do DS.
Ak sa odberné miesto nachádza/bude nachádzafv bytovom dome, jeho príslušenstve alebo na jeho príl‘ahlom pozemku (patriacorn 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 Prílohy Č. 1 niadne 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 Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribuČná, as.
Bratislava, 10.2. 2022
Miesto, dňa

Mgr. Zuzana Balková, vedúci zákazníckych služieb
.

Podpis

Ing. Darina Lenčéšová, supervízor
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Príloha Č. 1 Technické podmienky pripojenia
—

1. Zo strany Prevádzkovateľa:
Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dóvodu pripojenia existujúceho odberného miesta do distribučnej sÚstavy bez zmeny technických para metrov
tohto odberného miesta definovaných v hode II. pecifikácia pripojenia tejto Zmluvy. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo
strany Prevádzkovatel nieje potrebné spin ťžiadne d‘alšie technické podmienky, tým nieje dotknutá povinnosfPrevá dzkovatel dodržiavat
technické podmienky prevádzkovatela distribučnej sústavy, ktoré s záväzné pre všetkých účastníkov tíhu s elektrinou, a ktoré sú zveíejnené na
webovom sídle Prevádzkovatel (www.zsdis.sk).
Komunikačné kanály pre komunikáciu Žiadatel s Prevádzkovatel‘om sú: Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatei@zsdis.sk, web:
www.zsdis.sk.

2. Deliace miesto:
Poistkové spodky hlavnej domovej skrine Č. 0166-005.

3. Zo strany Žiadateľa:
Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dóvodu pripojenia eXiswjúceho odberného miesta do distribučnej sústavy bez zmeny technických para metrov
tohto odberného miesta definovaných v bode II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy. Technické podmíenky pripojenia zostávajú zachované a zo
strany Žiadatel nieje potrebné splniťžiadne ďalšie technické podmienky, s výnimkou tých, ktoré sú daiej uvedené v tejto prílohe, tým nieje
dotknutá povinnostŽiadatelä dodržiavat‘technické podmienky prevádzkovatefa distribučnej sústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s
elektrinou.
Žiadatel doručĺ Prevádzkovatetovi:
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. 0. BOX 292,81000 Bratislava 1.
V prípade akejkolek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku číslo Zmluvy o pripojení.
-

Žiadatel‘je povinný:
udržiavať svoje 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 osĎb a nespösobovali poruchy v distribučnej
sú sta ve,
zabezpečiťtechnické 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,
zabezpečif montáž plombovatetného hlavného ističa pred určeným meradlom s menovitou hodnotou prúdu
-

-

—

Číslo zmluvy 122169865
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zodpovedajúcou hodnoto maximálnej rezeívovanej kapacity dohodnutej v článku II. tejto Zmluvy s charakteristikou typu 8,
píed vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie, pri ktorej je potrebné odplombovanie časti elektroenergetického
zariadenia,je Žiadateľpovinný túto skutočnost‘ohlásiťna telefónnom čísle 0850 333 999 (do inštalácie může Žiadateľzasahovat):
po písomnom akceptovaní návrhu Zmluvy o pripojenĺ odberného elektrického zaíiadenia žiadatelä do
distribučnej sústavy,
po odsúhlasení zásahu do elektrickej inštalácie Prevádzkovateíom,
dodržaťTechnické podmienky prevádzkovatel distribučnej sstavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré
s zverejnené na webovom sídle Prevádzkovatela (www.zsdis.sk).
-

-

-

-

Telefónny kontakt Žíadateľa: 0249253422
Emailový kontakt ŽiadateI: spravabytov@banm.sk

íslo zmluvy: 122169865
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