Číslo zmluvy:
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do miestnej distribučnej sústavy
spoločnosti ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o
uzavretá v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
medzi:
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o
Osoba oprávnená konať:

František Uharek

Sídlo:

Rastislavova 12, 949 01 Nitra

IČO:

36560669

DIČ DPH:

2021834727

Bank. spojenie:
Údaj o zápise:
(ďalej len „prevádzkovateľ DS“)
a

Osoba oprávnená konať:
Sídlo:
IČO:
DIČ DPH:
Bank. spojenie:
Kontaktná osoba:
Údaj o zápise:

(ďalej len „žiadateľ“)
Článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok prevádzkovateľa DS zabezpečiť v miestnej distribučnej sústave (MDS)
kapacitu na pripojenie v zmluvne dohodnutej výške a po splnení obchodných podmienok a technických
podmienok pripojiť k distribučnej sústave zariadenie žiadateľa na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a
zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške podľa tejto zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za
pripojenie.
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Článok II.
Technické podmienky pripojenia
1. Zo strany Prevádzkovateľa DS
- pripojenie na odberateľskú kioskovú trafostanicu TS 0051-105 – trafo č. 6 P=1600kVA, trafo č. 7
P=1000kVA, trafostanica je napojená z 22 kV káblového vedenia ZSE – Distribúcia.
- Prevádzkovateľ DS má zmluvný vzťah s vlastníkom vyhradeného technického zariadenia transformačných staníc týkajúci sa prevádzkovania vnútornej elektroinštalácie objektu, ktorá má
charakter miestnej distribučnej sústavy (MDS)
2. Zo strany žiadateľa
- splnenie technických a bezpečnostných podmienok pripojeného odberného miesta (kladná revízna
správa pripojenej elektroinštalácie OM)
- platná a účinná zmluva o distribúcii pre OM špecifikované v tejto zmluve, hodnotou hlavného
ističa neprevyšujúcou hodnotu uvedenú v čl.V. bod 1. tejto zmluvy
- platná a účinná zmluva o dodávke elektriny pre OM špecifikované v tejto zmluve.
Článok III.
Termín a miesto pripojenia
1.
Prevádzkovateľ DS sa zaväzuje pripojiť k distribučnej sústave zariadenie žiadateľa na mieste
uvedenom v čl. V. bod 1. tejto zmluvy a zabezpečovať požadovanú maximálnu rezervovanú kapacitu podľa
tejto zmluvy, za súčinnosti žiadateľa a po splnení povinností žiadateľa uvedených v Obchodných
podmienkach pripojenia, v Technických podmienkach prevádzkovateľa DS a v Technických podmienkach
pripojenia, a to do 10 dní od splnenia si povinnosti žiadateľa.
Článok IV.
Cena a podmienky splatnosti ceny za pripojenie
1.
V súlade s platnými právnymi predpismi a žiadosťou o pripojenie sa zmluvné strany dohodli, že cena
za pripojenie - jednorazového pripojovacieho poplatku je stanovená nasledovne:
Cena za pripojenie a zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity je 0 EUR bez DPH za 1A (ampér)
hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity ističa 3-fázového odberu pre každé odberné miesto..
Článok V.
Špecifikácia pripojenia
1.

Identifikácia odberného miesta (ďalej „OM“)

Odmerné miesto 1. :
EIC:
Adresa odberného miesta:
Max. rezervovaná kapacita:
Veľkosť ističa:
Deliace miesto : vývodové svorky elektromera
Číslo elektromera:

2.

Technické parametre pripojenia.
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a)
Pripojenie nového OM k miestnej distribučnej sústave k napäťovej úrovni NN: sústava 3NPE, 50
Hz, 230/400V, TN-C.S
b)
Spôsob merania spotreby na napäťovej úrovni NN: bude meraný v súlade s Technickými
podmienkami pripojenia a prevádzkovania distribučnej sústavy.
c)
Stupeň zabezpečenia kvality a spoľahlivosti bude v súlade s Technickými podmienkami pripojenia
a prevádzkovania a Prevádzkového poriadku ACROPOLIS SLOVAKIA s.r.o..
Článok VI.
Spôsob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok a sporov
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto
zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť
prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa DS (v tejto zmluve len „Obchodné podmienky pripojenia“).
2.
Právne vzťahy založené touto zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Spory zmluvných strán z tejto zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky.

Článok VII.
Zvláštne dojednania
1.
Prevádzkovateľ DS si vyhradzuje právo na jednostrannú primeranú zmenu termínu možnosti
pripojenia zariadenia uvedeného v tejto zmluve v prípade zistenia prekážky v čase podpisu zmluvy
neznámej, brániacej začatiu alebo pokračovaniu prác súvisiacich so zabezpečovaním kapacity na pripojenie v
požadovanej maximálnej rezervovanej kapacite.

Článok VIII.
Informačná povinnosť
1.
Obidve strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o akýchkoľvek zmenách nevyhnutných na riadne
plnenie tejto zmluvy, najmä o zmenách identifikačných údajov Žiadateľa, technických údajov uvedených v
čl. V. tejto zmluvy, a to najneskôr do 30 dní od zrealizovania zmeny.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1.
Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto zmluvy žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho
podpísania prevádzkovateľom DS. Návrh tejto zmluvy podpísaný žiadateľom musí byť v uvedenej lehote
doručený prevádzkovateľovi DS. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie zmluvy zaniká
a prevádzkovateľ DS ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto
zmluvy žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým prevádzkovateľ
DS nebude viazaný.
2.
Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom
nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude odberné elektrické/elektroenergetické zariadenie (ďalej len
„zariadenie“) zriadené, resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinového spoluvlastníka
nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zariadením/prevádzkou/pripojením zariadenia
do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.
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3.
Všetky podmienky spracúvania osobných údajov žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o ochrane osobných údajov“) vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona
o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.
4.
Táto zmluva za uzatvára na dobu neurčitú. Začiatok distribúcie 1.8.2018.
5.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo
zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení. Uzatvorením tejto zmluvy stráca platnosť predchádzajúca
zmluva o pripojení s totožným identifikátorom odberného miesta uvedeným v čl. V. bod 1. tejto zmluvy.
6.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
splnenia záväzku žiadateľa uvedeného v článku III. tejto zmluvy.
7.
Zmluvné strany sa dohodli, že adresy na doručovanie písomností sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
8.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah je určitý
a zrozumiteľný, zmluvné strany s ich obsahom súhlasia a na dôkaz toho zmluvu potvrdzujú svojím
podpisom.

Za Prevádzkovateľa miestnej DS

Za žiadateľa

Dátum:

Dátum:

.........................................

.........................................

František Uharek
kontateľ
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