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ZMLUVA 

24ZZS4000196801C 122135502 
EIC kód Odberného miesta Číslo zmluvy 

5100000156 
Číslo obchodného partnera 

j
ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela 
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 6,816 47 Bratislava 

IČO: 36 361 518 

DIČ: 2022189048 

lč DPH: SK2022189048 

Zapísaný v OR OS BA 1, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B 
Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO 
č. 2007E 0258. 

Ďalej len „Prevádzkovatel" 

2iadateľ: 
Obec Trenčianske Bohuslavice 
TRENČIANSKE BOHUSLAVICE, 913 07 TRENČIANSKE BOHUSLAVICE 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

00 312 061 
2021080028 

Zapísaný v štatistickom registri SR Nové Mesto nad Váhon vložka číslo -

Ďalej len „liadatel" 

1. Predmet a účel Zmluvy
1.1 Predmetom Zmluvy je:

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: 
Ing. Vladimír Beliš 
vedúci správy energetických zariadení 
Ján Fortuna 
špecialista správy ener.zariadení 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu/kód banky: 
IBAN: 
BIC (SWIFT): 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy: 
Darina Jurigová 

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

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

i) záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti 2iadatela o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS") zo dňa 22.10.2021
zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie 2iadateľa do DS po splnení povinností 2iadateľa
uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy
a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),

ii) záväzok 2iadatela uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom 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 OS odberné elektrické zariadenie 2iadateľa,
ii) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia 2iadateľa do DS.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia 2iadateľa do OS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť 
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. 








