Člen skupiny
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Západoslovenská
energetika

ZSE Distribúcia.

a.s .• Čulsnova 6' 816 47 Bratislava

1

Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej
sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
(ďalej len "Zmluva")
Číslo Zmluvy (operácie):
ČÍslo obchodného partnera:

120192334
5100011059

Žiadateľ:
Obec Šelpice Obecný úrad
Selpice 195,91909
Selpice

Prevádzkovateľ:
ZSE Distribúcia a.s.
Čulenova 6,81647
Bratislava

Zapísaný v OR OS BA l, oddiel Sa, vložka
Držitel povolenia na distribúciu
ÚRSO č.: 2007E 0258.

Č.

3879/8

elektriny vydaného

Zastúpený: na základe plnomocenstva spoločnosťou
Západoslovenská
energetika, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 35 823 551
Zapísaná v OR OS BA l, oddiel Sa, vložka Č. 2852/B

V zastúpení:
Ružena Opálková,

Zastúpená osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:
Ing. Miroslav Harnoš
Vedúci správy energetických zariadení

Zastúpená osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:
Ružena Opálková, starostka obce

starostka obce

Bohumil Žofčík
Špecialista správy ener.zariadení

-

IČO:
DlČ:
IČOPH:

36361518
2022189048
SK2022189048

IČO:
DlČ:
rČOPH:

00682225
2021147711

Bankové spojenie:
Číslo účtu/kód banky:
IBAN:

Tatra banka, a.s.
2628178102/1100
SK8411 0000000026281781

Bankové spojenie:
Číslo účtu/kód banky:

Oexia banka Slovensko
1076158001/5600

Ďalej len "Prevádzkovatel'"

02
Ďalej len "Žiadatel'"

uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov a platných predpisov pre podnikanie
v energetických odvetviach a v súlade s § 24, odst. 2 písmeno h) zákona Č. 656/2004 Z. z. túto Zmluvu.
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Člen skupiny
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Západ oslov enská
energetika

ZSE Distribúcia,
a.s.• Čulenova
6 • 81647 Bratislava1

Kontaktná adresa na zasielanie písomností Prevádzkovateľovi je nasledovná:

ZSE Distribúcia, a.s.
P. O. Box 292
810 OO Bratislava 1
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú prednostne riešené dohodou zmluvných strán, v prípade
riešenia sporov súdnou cestou budú tieto riešené príslušným súdom Slovenskej republiky podľa platných
právnych predpisov.
7. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia platnými predpismi právneho poriadku SR.
8. Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom
odbemého miesta podľa článku VIII. tejto Zmluvy.
9. Lehota na prijatie a podpísanie tejto Zmluvy zo strany Žiadateľa je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho
podpísania zo strany Prevádzkovateľa. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie tejto Zmluvy zaniká
a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien prípadne doplnení tejto Zmluvy zo strany
Žiadateľa, na ktorých sa zmluvné strany nedohodli, sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh,
ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju oprávnené
osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Za Žiadateľa

Za Prevádzkovateľa
Západoslovenská energetika, a.s.
Na základe plnomocenstva
IV Bratislave

108.02.2011

Miesto

Dňa

I
Miesto
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Dňa

Západoslovenská energetiká
akciová spoločnosť

1

správa energetických zariadení
,Ing. MimsIav Harno'
Menoa priezvisko

Zá ad

,Y.~

IRužena Opálková, starostka obce

Po pJS

Menoa priezvisko

IBohumil Žofčík
Menoa priezvisko
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Podpis

120192334

