Člen skupiny

6-on
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Ele kód pre odberné miesto
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Čislo zmluvy

Dátum

energetika

121252846

.•••

2012

5100000227
Číslo obchodného partnera

ZSE Distribúcia, a. s.• Čulenava 6 • 81647 Bratislava

Zmluva o pripojení odberné
(uzatvorená

«r..

s ~ 31 ods. 2 písm. h) zákona

v súlade

Č.

251/2012

Z. z,

II energetike

a

do distribučnej sústavy

,

,,'

II zmene

a doplneni

niektorých

zákonov,

ďalej len "Zmluva")

Zmluvné strany:
/'

Žiadate!'

Prevádzkovate!':

ZSE Distribúcia, a. s.
Čulenova

6, 816 47 Bratislava

IČO:

36 361 518

DiČ:

2022189048

Obec Pohranice Obecný
L---,--,....,--=-,...-,.-,__....:..,-=úrad

IČ DPH:

SK2022189048

Zapísaný

v OR OS BA I, oddiel

Sa, vložka Č. 3879/B

Pohranice

l

Držiteľ povolenia na distribúciu
ÚRSO č.: 2007E 0258

elektriny

I XO. 951 02 Pohranice

Bydlisko/ Sídlo

vydaného

0030RJR2

I

I

na základe

Západoslovenská
Čulenova

energetika,

6, 81647

Zapísaný

plnej moci splnomocnencom:
a. s.

oddiel

Bratislava

IČO: 35 823 551
Zapísaná

v

štatistickom

regístri

L'

Ladislav

v OR OS BA I, oddiel

I

2021252772

L

SK2021252772

IC DPH

DiČ

Dátum narodenia/ IČO

Zastúpený

_

Meno a priezvisko/ Obchodné meno/ Názov

SR Nitra
~ .. _

vložka číslo

L

_

Hajdu

Sa, vložka Č. 2852/B
Zastúpený (Meno a priezvisko, funkcia)

Zastúpený (Meno a priezvisko, 'funkcia)

Zastúpená

osobami

a podpisovať

oprávnenými

vo veciach

konať
Zastúpený

Zrnh IVY:

Ing . Jozef Mrkvica
I

vedúci

Ladislav

sprÚvy encrgetických

zariadcni

osobami

oprávnenými

konať a podpisovať

vo veciach

Zmluvy:

Hajdu

11---------------------------------Meno a priezvisko, funkcia

Meno a priezvisko, funkcia

Ján Šima
l

špecialista

správy

cncľ.zariadcni

l

Meno a priezvisko, funkcia

Meno a priezvisko, funkcia

===
!!ll!!!

=
=
--

=

;;;;

===
===

Bankové spojenie:
Číslo účtu/kód banky:
IBAN:

Bankové spojenie:
Číslo účtu/kód banky:
IBAN:

Tatra banka, a. s.
2628178102/1100
SK8411000000002628178102

Všeobecná
úverová
29028162/0200

banka,

a. s.

Ďalej len "Žiadate!"'

\.. Ďalej len "Prevádzkovate!"'

uzatvárajú v súlade s ~ 31 ods. 2 pi,,,,, h ) lúkona C. 251 2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni nickrorvch zukonov túto Zmluvu:
I.

Predmet

a účel Zmlll\)

I. Predmetom tejto Zmluvy je:
i.) zúviilok I'rcvúdzkovateľa na zúklade žiadosti Ž.iadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prcvádzkovatcl'a (ďalej len ..DS") zo dna
I0.OlJ.20 12
zabczpcciť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadate!'a do
DS po splneni povinnosti Žiadateľa uvedenych v Obchodných
podmienkach

prevádzkovateľa

podmienkach pripojenia (vid' odsek .'1.čl. III. tejto Zmluvy), v Technických

distribučnej sústavy a v Technických

iLI závazok Žiadate!'a uhradil' Prevádzkovateľovi
podmienkach pripojenia do di-tnbučncj
~ Učcloru tejto Zmlllvy .IL':
i.) vytvoreni;' rnatcrialno-tcchnickych

Č.

I tejto Zmluvy),

sústavy.

podmienok a predpokladov

na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného

v článku II. rcuo Zmluvv. v ktorom bude po splneni Obchodných
clcktrickc lanadl'nle

podmienkach pripojenia (Príloha

cenu za pripojenie vo vyškc a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodnych

podmienok pripojenia do distribucncj sústavy pripojené do DS odberné

Ziadate!'a.

ii.) spccifikáci« pripoicnia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadatcl'a do DS .
.,. Účelom tejto Zmluvy nic je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na rvzickc pripojenie je potrebné splnil'
podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvv a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej
sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.

113

121252846

Člen skupiny

e.-on
Západoslovenska
energetika

ZSE Distribúcia.

a, s • éulenova 6 • 81647 Bratislava

II. Špecifikácia
pripojenia
I Spccifikácia
odberného

miesta

,3ťx25(A)

NN
a) Adresa odberného miesta
2, Cena za pripojenie

(splatnosť

14 kalendárnych

Zmluvy ~dni

~

Zmluva sa uzatvára

J

Zmluvné' strany sa dohodli,
pripojenia

sústavy spoločnosti

že prúvu a povinnosti

zmluvnými

pripojenia,

stranami,

rncdzi zmluvuymi

Zmluvy. flbcl

spracuvam.:

predpisov

10d II L'

sicľovych

osobných

len ..Obchodné

PUdlllii..'llk) pripp.kniaj

5,

"dresa

tI,

Zmluva sa vyhotovuje

7,

lizatvorcnuu

pisomnosti:

vo dvoch (~) vyhotoveniach

tcjto Zmluvy strú"a platnost'

touto Zmluvou

Prcvádzkovóho

podmienky

sa riadia Obchodnými

poriadku

prlpojenía").

•..· Pr~\~ld/hd\'ak'ľ

podľa ~ I (I ods. I zúkona

Obchodn,'

oprÚ\llcný' meniť,

podmienkami

prcvúdzkovatcľa
podmienky

pricom

distribučnej
pripojenia

kaidú Fnclujl'

v Obchoduvch

ZSE Disuibúc!a,
s rovnakou

prcdchádzajúc«

Č.

42X/2002

Z, z. o ochrane

osobnvch

údajoch") vraianc poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej

udajov sú presne a úplne uvedene

na doručovanie

Prcvacl/kovatcl'a

ncupravcnc

tvoria

účlnn::'j aj,jej

odvetvi

udajov Ziadatel'a

(ďalej len ..z',kon o ochrane osobných

zúkona o ochrane osobných

stranami

klon' sú uvedene v článku 2 Prilohy č, I platného

ZSF DistribÚCia. as" IV tejto Zmluve

Úradom pre rcgul.uiu

Všetky podmienky
neskorších

sústavy.

~ÚČ;l:-\ť tL~ih)

schválením
4.

obidvomi

podmienok

na dobu neurčitú.

do distribučnej

ncoddclitcľnú

podpisu

Variabilny symbol

a splnenia Technických

od termínu z,aplatenla ceny n pripojenie

Záverečné
ustanovenia
Zmluva nadobúda platnos!' dnomjej

121252846

0,00
Spolu k úhrade (EUR)

DPH (EUR)

Bez DPH (EUR)

III.

dni)

0.00

0,00

1

J, Cas plnenia predmetu

c) Max, rezervovaná kapacita

b) Napäťová úroveň

osoby podľa ~ 2(1

pripojenia.

podrnicnkuch

a.s., I). O. Box 292. 810 OO Bratislava

pr.ivuou silou, pričom každú zo zmluvných

zmluvu o pripojeni s totožným

údajov v znení

identifikátorom

l

strún dostane
odberného

p.,) jednom

vyhotoveni.

miesta uvedeným

v článku

II. ods. I tejto Zmluvy
X,
'J.

súčasťou tejto Zmluvv Je Priloha Č. I,
Lehota na prijatie a podpisani« uavrh« tejto Zmluv l' Žiadateľom

Neoddeliteľnou

z.mluvv podpisaný

Ziadatel'onl

z'"l1kú a Prcvádvkov.uc!
návrh bude povazovu:'

nim nic ,IC viazaný,

v tiesni

:1111

V pripade ukvchkoľvck

energetika.

dni odo dúa jeho podpísania

l'rcvádzkovatcľovi.

l 'plynutim

zmien, pripadne doplneni

za núp"dne

nevýhodných

podmienok,

Pre. ,l(lz~ovateľonL

tejto lehoty n:lv rh na uvatvorcnic

návrhu

tejto Zmluvy z'iadalcrom

Návrh tejto
Zmluvy

sa takto upraveny

nebude viazaný.

že ,a x textom tejto Zmluvy a je] Prílohy č. I riadnc obozn.uuili,
na dú kaz čoho

JU

sjej obsahom

obc zmluvné

bez výhrad súhbsia.Zmluva

strany potvrdzujú

nebola

svojimi podpismi

Za I,hld:llel'a

Za Prcvádzkuvateľa
Západoslovenskú

Je 75 kulcndárnvch

lehote doručcny

za nov- návrh zmluvy. ktorým Prcvadvkov.ucl'

IO Zmluvné. strany vyhlasujú.
uzatvorenú

musi byt' v uvedenej

a.s.

Na zúklade plnomocenstva

V Bratislave

20.09.2012
Miesto

Dňa

Miesto

Dňa

. / t:)r"lHP ..:v"~{;E
.

Ing.

Jozef Mrkvica

lv(;~ltci~Ľr~\lx.':'nergeli~~ých

zariaden í

1-

Podpis

Meno, priezvisko a funkcia

Jún Šima
1~Ľe(;ialls"'-;;E~,í\lXt:t1erfarta
Meno, priezvisko a funkcia

2/3

(H-3!-C:r,I'-;I I

Ladislav HaJ(~51

(Ien í
Podpis

vr

I~'~)'·~ľ~

02 ::)O;jRl\t~;éE'

l

Meno, priezvisko a funkcia

I

l--

Meno, priezvisko

a funkcia

Podpis

121252846

Člen skupiny

e-on
Západoslovenská
energetika

ZSE Distribúcia, a. s.• Culenova 6' 81647 Bratislava

Príloha

Č.

l ~ Technické podmienky pripojenia

I. Zo strany prevádzkovateľa:
Zabezpeči.
- Zaplombovanie

elektromerového

rozvádzača po výmene hlavného ističa

Jedná sa o zníženie max. re/LT\0\ ancj kapuciry, zmena ističa z 3fx 40 A na 31'x 25 A
Vybavuje: Ján Šima, L'IJ",doslo\cnská
Špecialista správy cncrgcrickvch

energetika. a.s

zariadeni STRED

Kontakt: 037 776 3231, email: jau.sima«, vsc.sk

2, Deliacc miesto'
prúdové svorky na ,trešneJ konzole objektu č, IS5
3. Zo strany žiadateľa:
Zabezpeči:
- výmenu hlavného istič'a \ elektromerovom
vedenie
Odovzdá prcvádvkovatcľovr

rozvádzači za In

25 A, 3. 1~\Zový,s charakteristikou

B pre

po výmene ističa'

správu o odbornej prehliadke a skilškc na L'1. zariadenia od deliaceho miesta po elektromer

3/3

121252846

