Kategória zákazníkov NN

Číslo zmluvy: P21402012120071

ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA ODBERATEĽA
DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona Č. 251/2012 Z. z.
o energetike ďalej len „Zmluva"
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy

Odberateľ - užívateľ sústavy

Názov : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Názov : Obec Bobrov

Sídlo : Ulica republiky 5
01047 Žilina

Sídlo : Bobrov 173

IČO:

IČO : 003 14404

36442151

IČ DPH: SK2022187453

IČ DPH: -

DIČ:

DIČ:-

2022187453

Obchodný register Okresného súdu v Žiline
Odd.: Sa, vložka č.: 10514/L
ďalej len „SSE - D1' alebo „Prevádzkovateľ
distribučnej sústavy"

Obchodnom registri : Odd.: , vložka č.:
ďalej len „Odberateľ"

I.

Predmet Zmluvy
Predmetom zmluvy je úprava hodnoty Maximálnej rezervovanej kapacity ( ďalej len MRK ) z dôvodu požiadavky zákazníka.
Uzatvorením zmluvy sa SSE - D zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
pripojenie elektroenergetického zariadenia uvedeného v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta do distribučnej
sústavy SSE - D.
U.
Špecifikácia odberného a odovzdávacieho miesta, termín realizácie pripojenia
Názov odberného miesta:

Obec Bobrov

Objekt:

Bytový dom - spoločné priestory

Ulica / č. orient. / popis / Časť obce:

Bobrov 68 1

Obec / Okres / PSČ:

Bobrov Námestovo 029 42

Číslo odberného miesta:

3319098, ĽIC:24ZSS3319098000Y

Špecifikácia odberného miesta:
Spôsob prístupu k meraniu :

MOP odberateľ, trvalý odber na NN úrovni, podnikatelia
Trvalé prístupné pre pracovníkov SSE - D, a.s. alebo pre spoločnosti, ktoré sú
pre SSE - D, a.s. autorizovanými osobami na výkon činností spojených
s prevádzkovaním distribučnej sústavy.

Napäťová hladina meracieho miesta :

NN

Stupeň zabezpečenia dodávky

Štandardný
Pôvodná hodnota : hlavný istič - 3x25A; požadovaný hlavný istič - 1 x 20A,
odsúhlasený - I\20A s charakteristikou B

Maximálna rezervovaná kapacita:
Spôsob merania a stanovenie
náhradných hodnôt:
Zmluva sa týka :
Odovzdávacie miesto (miesto
odovzdania kvality) :
Napäťová hladina odovzdávacieho
miesta :

Podľa porovnateľného predošlého obdobia
Zníženia hodnoty hlavného ističa
NN - v mieste odbočenia z distribučnej sústavy SSE-D,a.s.
NN - poistková skrinka v majetku SSE - D, a.s. na podpernom bode

Požadovaný termín realizácie pripojenia
Termín realizácie pripojenia

do 1 mesiaca odo dňa splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení

III.

Pripojovací poplatok
Pripojovací poplatok sa Odberateľovi neúčtuje vzhľadom k tomu.
že Zmluva
upravuje už existujúce pripojenie Odberateľa
k distribučnej sústave SSĽ-D (nejedná sa o nové pripojenie, ide
o zníženie existujúceho výkonu).
IV.
Podmienky pripojenia
Pripojenie k distribučnej sústave SSE - D sa uskutočňuje v súlade
s Obchodnými podmienkami pripojenia k distribučnej sústave,
ktoré sú uvedené v Prevádzkovom poriadku SSE-D a v súlade
s platnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi
a ustanoveniami Zákona o energetike, s ktorými sa zmluvné strany
riadne oboznámili. Obchodné podmienky pripojenia k distribučnej
sústave sú k dispozícii na kontaktných pracoviskách SSE - D a na
internetovej stránke www.SM-a.sfi.
Elektroenergetické zariadenia Odberateľa možno pripojiť do
distribučnej sústavy po splnení technických podmienok
prevád/.kovateľa lak.
aby bola
zachovaná
bezpečnosť,
spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy.

V.
Termín realizácie pripojenia
Vzhľadom k tomu. že Zmluva upravuje existujúce pripojenie
Odberateľa k distribučnej sústave SSE-D (nejedná sa o nové
pripojenie, ide o zníženie existujúceho výkonu) potvrdzuje sa
platnosť Zmluvy uvedená v článku II. Zmluvy - Špecifikácia
odberného a odovzdávacieho miesta, termin realizácie pripojenia
a to na dobu neurčitú.
VI.
Maximálna rezervovaná kapacita
K zníženiu hodnoty Hlavného ističa (MRK) dochádza na základe
požiadavky koncového odberateľa, a uskutočňuje sa v súlade s
Prevádzkovým poriadkom SSE-D, a v súlade s príslušným
Rozhodnutím URSO: Každá /mena menovitej prúdovej hodnoty
hlavného ističa pred elektromerom, je podmienená uzatvorením
novej Zmluvy o pripojení, zároveň sa považuje za zmenu sadzby,
a je dôvodom pre zmenu Zmluvy o dodávke a distribúcií elektriny,
po prejednaní s SSE-D. Nová (znížená) hodnota maximálnej
rezervovanej kapacity podľa predchádzajúcej vety je platná
najmenej 12 mesiacov a počas tohto obdobia ju nie je možné
zvýšiť. V prípade, ak odberateľ požiada o opätovné pridelenie
pôvodnej hodnoty hlavného ističa (MRK). bude postupované

ZA PREVÁDZKOVATEĽA
DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

v súlade s legislatívou, platnou v Čase podania žiadosti o opätovné
pridelenie pôvodnej hodnoty MRK.

VII.
Platnosť zmluvy
Zmluva bola vypracovaná na základe podanej žiadosti
Odberateľom, na základe platných právnych predpisov a na
základe údajov ktoré SSE - D eviduje vo svojich informačných
systémoch. Zmluva musí byť podpísaná oboma zmluvnými
stranami, a meracie miesto musi byť upravené v zmysle
príslušného
vyjadrenia.
Zmluva
o pripojení
nadobudne
právoplatnosť podpisom oboch zmluvných strán, pričom sa
považuje za uzavretú dňom podpisu ostatného zmluvného
partnera.
VIII.
Záverečné ustanovenia
Pri zmene požiadavky Odberateľa, ktorá podstatne zmení
dohodnuté podmienky sa uzatvára nová písomná zmluva.
Odberateľ dáva SSE - D súhlas so zhromažďovaním a
spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch
SSE - D ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy (vrátane
spoločností v skupine SSE, a.s., ktorými sa rozumejú spoločnosti
ovládané SSE. a.s. podľa § 66a zákona č. 513/1991 7b. Obchodný
zákonník), a to v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej
činnosti SSE, a.s. Uzavretím Zmluvy Odberateľ berie na vedomie
vznik práv a povinností pre SSE - D a Odberateľa, ktoré pre nich
vyplývajú z Právnych predpisov a z Technických a obchodných
podmienok.
Odberateľ vyhlasuje, že údaje, ktoré sú uvedené v Zmluve sú
správne aíechnický a právny stav odberného miesta umožňuje
SSE - D pripojenie Odberateľa do jeho distribučnej sústavy.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obe
zmluvné strany obdržia po l vyhotovení.
Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi a spravuje
Obchodným zákonníkom, zákonom o energetike, príslušnými
vyhláškami
Ministerstva
hospodárstva
SR,
výnosmi
a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR.
Prevádzkovým poriadkom SSE - D. Obchodnými podmienkami
pripojenia a ostatnými všeobecne právnymi predpismi. Zmluvné
strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom
prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle. vážne a nie v tiesni.
alebo nápadne nevýhodných podmienok.

ZA ODBERATEĽA

