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Slovenská energetika, a.s. (ďalej len „SE, a.s.“ alebo „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy“ )  
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina| IČO: 46 768 548 | DIČ: 2023629564 | IČ DPH: SK2023629564 
zapísaná v OR OS Žilina, odd.: Sa, vl. č. 10785/L | Držiteľ povolenia č. 2013E 0579, 2013P 0212, 2015T 0580 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. | IBAN: SK93 1100 0000 0029 2791 3760 
info@sle.sk | www.sle.sk | Zákaznícka linka: 0850 850 500 

Číslo Zmluvy:  

Predajca:  

 
ŽIADATEĽ 

Priezvisko, meno, titul / obchodné meno:  

Adresa sídla / miesta podnikania  

Ulica:   Obec:  PSČ:  

Adresa na doručovanie 

Ulica:    Obec:  PSČ:  

Rodné číslo / IČO:  DIČ:  IČ DPH:  

Zápis v (OR/ŽR, úrad, mesto, oddiel a vložka číslo):  IBAN:  

Zastúpený (meno, priezvisko, funkcia):   

Kontaktný telefón:   E-mail:   

 
I. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

1. Predmetom Zmluvy je: 
a. záväzok Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len „DS“) 

zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu (ďalej len „MRK“) vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení 
povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 2. čl. III. tejto Zmluvy), v Technických podmienkach PDS (ďalej 
len „TP“) a v Technických podmienkach pripojenia (ďalej len „TPP“), 

b. záväzok Žiadateľa uhradiť PDS cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a OP pripojenia. 
2. Účelom tejto Zmluvy je: 

a. 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 (ďalej len „OP“), Technických podmienok PDS a Technických 
podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa, 

b. špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. 
3. Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť 

podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do DS a distribúcii 
elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny. 

 
II. ŠPECIFIKÁCIA PRIPOJENIA 

Názov:  EIC OM:  

Ulica:  Súp. č./Or. č.:   Obec:  PSČ:  

Identifikácia OM:  
 

Termín realizácie pripojenia v zmysle TPP 

Katastrálne územie:   
 

Číslo parcely:  
 

Typ OM:   Napäťová úroveň:  Počet fáz:   

Špecifikácia  MRK:         A            kW Odovzdávacie miesto:  

Cena za pripojenie (splatnosť 14 dní)                   

Spolu k úhrade:            EUR bez DPH           EUR  vrátene DPH Variabilný symbol:    

 
III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu neurčitú. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia OP pripojenia do DS, ktoré tvoria 

súčasť prevádzkového poriadku PDS (v tejto Zmluve len „Obchodné podmienky pripojenia”). 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. 

3. Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. 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. Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení. 
5. Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom odberného miesta uvedeným v článku II. tejto 

zmluvy. 
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 - Technické podmienky pripojenia. 
7. Lehota na prijatie a podpísanie tejto Zmluvy Žiadateľom je 30 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania PDS. Táto Zmluva podpísaná Žiadateľom 

musí byť v uvedenej lehote doručená PDS. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a PDS 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 PDS nebude viazaný. 

8. 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 / väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti / 
stavby, v ktorej je / bude zariadenie zriadené so zriadením / prevádzkou / pripojením zariadenia do DS na takejto nehnuteľnosti / stavbe. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Príloh, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

ZMLUVA 
o pripojení odberného miesta žiadateľa do distribučnej sústavy 

 (ďalej len „Zmluva“) 
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TECHNICKÉ PODMIENKY PRIPOJENIA 

 

 
ZA SE, a.s. (zastúpená na základe plnej moci) ZA ŽIADATEĽA 

DÁTUM A MIESTO   DÁTUM A MIESTO   

,    ,  

MENO PRIEZVISKO | PODPIS   MENO PRIEZVISKO | PODPIS   

 


