Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do miestnej distribučnej sústavy
spoločnosti KMF SLOVAKIA, s.r.o.
ďalej len „Zmluva”
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:
Obchodné meno :
KMF SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo :
Jasovská 39, 851 07 Bratislava
Registrácia :
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 81306 /B
IČO :
46663461
DIČ :
2023535734
IČ DPH :
SK2023535734
Zastúpený :
Mgr. Maroš Fischer – konateľ
IBAN :
SK7083300000002800444899
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)
a
Žiadateľ o pripojenie:
Obchodné meno :
Sídlo :
Registrácia :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Zastúpený :
(ďalej len „Žiadateľ“)

1. Predmet Zmluvy
1.1. Predmetom tejto Zmluvy je
a) záväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť pre Žiadateľa maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej
v tejto zmluve
b) záväzok Prevádzkovateľa v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve pripojiť Žiadateľa do
distribučnej sústavy,
c) záväzok Žiadateľa riadne a včas zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie a riadne a včas splniť
všetky povinnosti uvedené v tejto Zmluve,
d) stanovenie obchodných a technických podmienok pripojenia,
e) vymedzenie vzájomnej spolupráce Prevádzkovateľa a Žiadateľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy.
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2. Špecifikácia pripojenia odberného miesta
2.1. Špecifikácia pripojienia odberného miesta
a) Identifikátor miesta dodávky:
b) Adresa miesta dodávky:
c) Maximálna rezervovaná kapacita:
2.2. Technické parametre pripojenia
a) Pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni: NN
b) Meranie spotreby elektrickej energie na napäťovej úrovni: NN

3. Technické podmienky pripojenia a ostatné dojednania zmluvných strán týkajúce sa pripojenia
3.1. Žiadateľ bude pripojený na miestnu distribučnú sústavu prevádzkovateľa DS— elektroinštaláciu
areálu spoločnosti, pripojeného z transformačnej stanice 22/0,4 kV TS napojená z 22 kV káblového
vedenia ZSE.
3.2. Žiadateľ musí mať najneskôr ku dňu pripojenia uzatvorené všetky relevantné zmluvy potrebné na
distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia
žiadateľa, najmä zmluvu o prístupe do sústavy a distribúcii elektriny. ako aj zmluvu o dodávke
elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o zúčtovaní odchýlky.

4. Lehota na plnenie predmetu Zmluvy
4.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje splniť záväzok podľa článku 1. ods. 1.1 písm. a) tejto Zmluvy do 10
kalendárnych dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy.
4.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pripojiť Žiadateľa do distribučnej sústavy do 5 pracovných dní od splnenia
obchodných a technických podmienok pripojenia.

5. Cena za pripojenie a spôsob jej úhrady
5.1. Žiadateľ sa zaväzuje Prevádzkovateľovi zaplatiť cenu za pripojenie vo výške, spôsobom a v uvedenej v
bode 5.3. tejto Zmluvy. Cena za pripojenia je vypočítaná spôsobom uvedeným vo všeobecne
záväznom právnom predpise Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa ustanovuje cenová
regulácia v elektroenergetike.
5.2. Žiadateľ sa zaväzuje Prevádzkovateľovi zaplatiť cenu za pripojenie vo výške:
bez DPH:
0 eur
DPH:
0 eur
spolu:
0 eur
slovom:
nula eur.
5.3. Žiadateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za pripojenie vo výške podľa článku 5. ods. 5.2 tejto Zmluvy na účet
Prevádzkovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy na základe faktúry s variabilným symbolom
uvedeným na faktúre vystavenej Prevádzkovateľom. Úhradou sa rozumie pripísanie vyfakturovanej
sumy na účet Prevádzkovateľa s uvedením správneho variabilného symbolu. V prípade, ak Žiadateľ
neuhradí Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie v lehote splatnosti, táto Zmluva zaniká. Ak má
Žiadateľ po zániku tejto Zmluvy záujem o nové pripojenie, je povinný doručiť Prevádzkovateľovi novú
žiadosť o pripojenie.
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6. Zvláštne dojednania
6.1. Žiadateľ je povinný dodržiavať maximálnu rezervovanú kapacitu uvedenú v článku 2. tejto Zmluvy a
túto hodnotu neprekročiť. Za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej článku 2. tejto
Zmluvy je Žiadateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi platbu podľa platného cenového rozhodnutia
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Zaplatením platby za prekročenie maximálnej rezervovanej
kapacity uvedenej článku 2. tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody,
ktorá v dôsledku prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej článku 2. tejto Zmluvy
Prevádzkovateľovi vznikne.
6.2. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť lehotu na plnenie podľa článku 4. tejto Zmluvy v
prípade:
a) nesplnenia povinnosti Žiadateľa uvedenej v článku 3. a článku 5. tejto Zmluvy, ktorá spôsobí
omeškanie prác Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy,
b) prekážky, ktorá nastala po uzatvorení tejto Zmluvy nezávisle od vôle Prevádzkovateľa a bráni
začatiu alebo pokračovaniu v plnení povinnosti Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy, ak
nemožno predpokladať, že by Prevádzkovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo
prekonal,
c) nepriaznivých poveternostných podmienok, brániacich Prevádzkovateľovi v plnení povinnosti
Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy,
d) ak nebude vydané právoplatné stavebné povolenie príslušným stavebným úradom pre
stavbu elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa.

7. Platnosť Zmluvy
7.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
7.2. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
7.3. Platnosť tejto Zmluvy zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od Zmluvy
7.4. Žiadateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Prevádzkovateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť
uvedenú v tejto Zmluve a k náprave nedôjde ani v lehote určenej Žiadateľom v písomnej výzve
Žiadateľa, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 kalendárnych dní.
7.5. V prípade zániku Zmluvy odstúpením Zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle
odstupujúcej zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade zániku Zmluvy
dohodou zmluvných strán Zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode zmluvných strán.
7.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy do
dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky
vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy. S výnimkou prípadov, kedy k odstúpeniu od tejto
Zmluvy dôjde až po pripojení Žiadateľa do distribučnej sústavy, je Žiadateľ povinný Prevádzkovateľovi
uhradiť všetky náklady Prevádzkovateľa vynaložené Prevádzkovateľom v súvislosti s plnením
predmetu tejto Zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy
7.7. Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie iným spôsobom sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov
vyplývajúcich z porušenia Zmluvy vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvných ustanovení
týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré
podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy
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7.8. V prípade ukončenia Zmluvy je Žiadateľ povinný umožniť Prevádzkovateľovi vykonať všetky úkony
súvisiace s ukončením distribúcie elektriny z miesta dodávky do distribučnej sústavy uvedeného v
článku 2. tejto Zmluvy, vrátane odobratia určeného meradla a zariadenia na prenos informácií o
nameraných údajoch a odpojením miesta dodávky elektriny do distribučnej sústavy uvedeného v
článku 2. tejto Zmluvy od distribučnej sústavy.

8. Záverečné ustanovenia
8.1. 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. Žiadateľ, ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených
zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na
príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov.
8.2. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch
zmluvných strán.
8.3. Túto Zmluvu možno zrušiť iba písomne; tým nie sú dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy, podľa ktorých
táto Zmluva zaniká na základe dohodnutých právnych skutočností. Zmluvu možno meniť alebo
dopĺňať len písomnými vzostupne číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.
8.4. Zmena identifikačných údajov zmluvných strán, ako aj čísla účtu, zmena útvaru zodpovedného za
uzatvorenie a plnenie Zmluvy, zmena doručovacej adresy alebo zmena kontaktných osôb sa nebudú
považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvná strana dotknutá takouto
zmenou je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného
odkladu, najneskôr však do 15 dní od zmeny príslušných údajov. Nesplnenie tejto oznamovacej
povinnosti je na ťarchu povinnej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si včas
všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podľa Zmluvy.
8.5. Všetky podania zmluvných strán, ktoré sa majú podľa Zmluvy urobiť písomne, sa budú považovať za
riadne podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poštou na adresu zmluvnej
strany uvedenú v Zmluve alebo písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa
dohodli, že písomné podania zmluvných strán sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane dňom
prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa druhá zmluvná strana o uložení zásielky
nedozvedela, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky.
8.6. Žiadateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy ako
celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
8.7. Ustanovenia Zmluvy sú oddeliteľné. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek
ustanovenie Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútiteľné najmä ale nie len v dôsledku
zmeny platných právnych predpisov, nebude tým dotknutá platnosť ani vynútiteľnosť ostatných
ustanovení Zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú rokovať s cieľom úpravy zmluvného vzťahu v zmysle
novej právnej úpravy a nahradiť dotknuté ustanovenia novými, určenými právnou úpravou, resp.
zmenou tak, aby bol zachovaný účel Zmluvy a zámery zmluvných strán obsiahnuté v pôvodných
ustanoveniach.
8.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností Žiadateľovi sa použije adresa Žiadateľa,
ktorá je uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.
8.9. Zmluva je vyhotovená vo 2 vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných
strán dostane po jednom vyhotovení.
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8.10.
Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Žiadateľom, ktoré nie
sú upravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými podmienkami Prevádzkovateľa (v tejto
Zmluve len „Technické podmienky“), prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa (v tejto zmluve len
„Prevádzkový poriadok“
8.11.
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 Prevádzkovateľa:

Za Žiadateľa:

V Bratislave,

V Bratislave,

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

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

Maroš Fischer
Konateľ
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