1 zÁpnoostovIlts

Zmluva

,2 ulsrnllucltÁ
ZmIuva
o spoIupráci

uzavretá
v sÚ|ade
s s 269ods'2 zákona
pÍedpisov
č'513/1991
Zb'obchodný
ákonnikv znenineskoÍších
(ďa|ej
|enlm|uva")
Čis|oZÍn|uvyPÍevádzkovate|a:
l818400070.zos
medzi
zmIuvnými
stranaÍni
1. Pígvádzkovateldistřibučnej
sústávy:
obchodné
meno:
síd|o:
zapisaný
ý:
Zastúpený:
lCOi
DIC:
Bankové
spojen
e:
BAN:

západos|ovénská
dislribučná,
a.s.
Čubnova
6' 81647BÍatjs|ava
obchodný
Íegister
okresného
sÚduBratis|ava
|''oddie|:
sa,VloŽka
čis|o:3879,ts
|ng'JozefLabuda'vedÚciÚsekusprávyeneÍgetickýchzaÍiadení
|ng'JozefÍvlrkvica,
vedúci
spráVy
energelických
zariadeni
36361518
2422185048
Tatrabanka'
a's'
SK5911000000002626106826

(da|ej
|en
"Plevád2kovatel.)
2. Žiadatel'
o spoIuprácu
I
obchodné
meno/Názov:
síd|o:
ZastÚpenýi
ICO:
D|Č:
|ČDPH
Bankové
spojenie
IBAN:

obecČeNený
Hrádok
ČeÍvený
HÍádok
193,95182ČeÍvený
HÍádok
ÍV9Í'
tr'lřos|av
KÍáÍ'
starosta
00656127
2021059007
Všeobecná
úveÍová
banka
SK2402000000000032024162

(ďa|ei
|en'Žiadate|')
jednol|ivo
Prevádzkovatel
a Žiadate|
da|ejspo|očne
|en.zm|uvné
stíany'a
ajako"zm|uvná
střana"'

I. PREDMETZMLUVY
1,

2.
3.

je vzá]omná
PredrnetoÍn
tejtozm|uvy
spo|upÍáca
Zm|uvných
stÍánpÍiVýstavbe
e|ektroenergeliďých
stavieb
a zaÍiadeni
pÍezabezpečenie
pripoienia
uvedených
nixiepolrebných
rea|izácie
slavby
Žiadale|a
Hrádok
NNK'3xRD.(ďa|ej
'NAČeÍvený
|en
ziadate|'a'')
k distÍibučne]
podmienok
prebudúce
pripojenie
sÚstavePre!ádzkovatela
scielomzabezpečenia
"stavba
pÍepožadovaný
počet
abudÚciodbeÍ
e|ektÍiny
budúcimi
koncovými
odberale|mi
e|ektriny
budúcich
3 odberných
miest
požadované
pripo]enie
s hodnotou
isliča
3íx32A'sumáÍne
ampeÍickej
hodnoty
96A
pochybností'
PÍe!ry|Účenie
tátozm|Uva
n]ejezmUvou
o pnpojen|stavby
Žiadatela
dodrstibucnejsúslavy
Prevádzkovatela'
Neodde|i|elnou
sÚčas|bu
lejloZm|lvyje Pri|oha
č'1' ktoráobsahuje
schému
riešeného
územia
spracovanÚ
na podk|ade
grafi
ckého
infoÍmačného
systému
Píevádzkovatela'
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vYlt,tEDzENlE
ZAR|ADENi
PREVÁDZKoVATEtA
A ZAR|ADENi
ŽÁDATEtA
1 . PÍevádzkovatel
v sÚ|ade
s |ou|o
Zmluvou
akoinves|oÍa
s|avebnik
Vybuduje
nav|aslné
nákadya nebezpec€ n sfuo
nas|edovné
e|ekt.oenéígétjcké
stavby
a zaňadeniai
a zemné vedeniekáblon| NAYY J 4x240mn1, z Ts0010.001 wjvod č.4 do novej VRISne PB č 19
cez DBnovane tR/, atzKa z?tum
a 2ks SR7 - DINI W 3x4004 / 5x1604 P2
o PB č'14. oprava uzemnenia (R<sa) a montáž b]eskoistiek 9 k' ýynleniť VRIS 010'05 za VRls 1
(poistky nevkJadat) 2X vývod 10n NAYYJ 4X95D1m2nasvorkovat,na vedeDie
a

PB č.19. montáž uzemnenia (R<10a) a bleskoistiek 3 ks, montáž VRls (typ VRIS 1K +KKP),
u,jvod 10m NAWJ 4x95mm2 nasvorkovať,a vedenie
(da|ej|en
PrevádzkovatePa').
ktoÚchvý|Učným
v|astníkom
budePÍevádzkovatel
Žariadenia
p|ekomunikáciu
Kontaklnou
osobou
Prevádzkovate|a
soŽiadate|omje:
. V technických
Veciach:
|ng,]\4artn
Pecho,
Ínobi|:
421g17771800,
emai|:
[4ád]n.Pecho@zsdis'sk
. VoveciaďzabezDecenia
oÉvk nehnutelnos|iam]
hg.silviafuliha|iková
ŽiadateÍ
v sú|ade
s touto
Zm|uvou
zabezpecí
vybudovanie
nas|edovných
e|ektroenergetických
stavieb
a zariadeni]
. E].prípojok z p]ánovaných sR7 Wátane p]astoÚch elektromerou:kh rozvádzačoV,ktoré budú
un1iestnenéna Verejneprístupnom mieste'
(da|e|enzeriadenie
Žiadate|'a
vý'Učnýn
ikoÍr
bLdeŽiadale|
'
v|asl4
) kIonic|.
je:
prckomunikáciu
Kontaklnou
osobou
aadatela
s Prevádzkovalelom
Mgr'Miros|av
KráÍ,
mobi|:
0905665855'
emai|:
stalosta@ceNenyhradok.sk
Žadateta
De|iacim
m|éstom
medl|zanaden|am
PíevádÁovateta
a zaí|adeniam
bude
. Poistkové spodky v istiacej skrini sR'

ŽhDATELAPR|BUDoVANI
ZAR|ADÉN|
|||' sÚČ|NNosŤ
PREVÁDZKoVATELA
je povinný
posky1nÚť
1. ŽiadateÍ
Plevádzkovatelovi
a|ebonimpoverenému
zhotoviteÍovi
zaíiadeni
PÍevádzkovateÍa
všetku
po|íebnÚ
podk|adov'
pÍípádne
!ryjadrenÍa
sÚčinnos|'
spočívajÚcu
najmá
v odoýzdan
i všelkých
doslupných
Údajov,
stanovjsk,
pÍe
pri
iných
iníormácii,
k|oré
sÚvisia
s budovanim
ZaÍiadení
PÍevádzkovateÍa
zabezpečenie
inžin|erskej
a rea|izačnéj
činnosti
zaňadeni
PÍevádzkovaleÍa'
budovani
je povinný
zúčastňovať
koordinačných
stÍeinutí
zvo|aných
PÍevádzkovaielom
a|ebonimpoveÍeným
2. Žiadalel
sa Všetkých
je
polrebných
ple budovanie
zariadenÍ
nevyhnllne
Prevádďovalela'
zholoviteÍom
P|evádzkovalela'
zariadení
ziadatel
poskylovať
poveíenému
poviiný
PrevádzkovaleÍa
Prevádzkovale|ovi
alebonim
zhotoviteÍovi
zariadení
súčinnosť
prikooldiiác
iprácPÍevádzkovaleÍa
a]ebo
nímpoveÍeného
zholov
le|aZa aden
IPíevádzkovatela
s prácami
Ž|adalela
a|ebo
projeklových
práca pocasVykonávania
nimpovereného
zhotovitela
Zariaden
i Žiadatela
nastavbeziadaleÍa
v štádiu
stavby
Ziadalela.
je povinný
pisomnej
3. ŽiadateÍ
naineskóÍ
v |ehote
30 ka|endámych
dniod dofučenia
VýzvyP.evádzkovateÍá
zabezpečiť
pÍipravenosť
s|aveniska'
naktorom
budePÍevádzkovateÍ
budovať
zariadenia
PÍevádzkovatéÍa
tak,abYbo|amoŽnáÍea|izácia
zariadeni
PrevádzkovateÍa
v sÚ|ade
s terminom
naichvybudovanie
dohodnutÍn
v tejlozm]uve.
je PÍevádzkovalel
poÍUší
povinnost
v iomtoč|ánku
ZÍn|uvy'
opíávnéný
zmeniť
teÍmin
4' AÍŽiadaleÍ
L]Vedené
]ednostÍanne
zariadeni
Prevádzkovatela
dohodnuý
Vte]lo
zm|uve'
Wbudovania
IV. PROJEKTOVA
DOKUMENTACIAZARIADENI
PREVADZKOVATELA
je
povinný
projektovej
v|ashé
nák|ády
ZaÍiadeni
1. ziada!É]l
zabezpečiť
na
vypÉcovanie
dokumen|ácie
PíevádďovateÍa
pÍojektovej
v Íozsahu
Íea|izačnej
dokumen|ácie
ZaÍiadeni
Píevádzkovateta
a šbuktúre
sposobi|ej
na samoslahé
uŽívanie
pÍojeklovej
(samostatné
zaíiadeniPíevádzlovatela
stavebné
objekty'
rcsp'prevádzkové
súboíy)'
sÚcásťou
dokumen|ácie
na podkiade
mapyso zakres|ením
musib}'ť(i) siluačný
výkresslavuúzemia
spÍacovaný
katastrá|nej
zariadenÍ
primmZaÍiadenia
a zaiadeniŽada|e|a
Prevádďovalela
a zariadenia
Žiadalela
musiabyťÍarcbne
PÍevádzkovatela
(kooÍdinácia
(ii)kooÍdinačný
výtÍes
rea|izácie
zaiadeniPrevádzkovateÍa
s reaizácio!da|šich
inžinierskych
setí
roz||šené'
zhotovilelmi
z]adab|a
aseXstujÚcimi
inŽinie.skymi
s]eťami)
spracovaný
na zák|ade
vttýcénia
v|astnikmi
|ea|izovaných
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(spíávcam)
inžinierskych
hamonogÍam
Výstavby
ZaÍiadeni
PÍevádzkovatela
aza|iadenl
zada|ela'
sietia (ii) časový
povinný
výkfesL]
a koordinačného
výkÍesu
Ziada|el
zabezpečiť
V
VypÉcovanie
sitlačného
s|avuÚzemia
aj
e
ek|ronickej
ie
pÍojektovej
Íea|izačnej
dokumentácie
ZaÍiadeni
PÍevádzkova|eÍa
konzu|tovať
IoÍíne'
Žiadalelje povinný
spÍacovanre
na konecné
schvá|enie,
záVázokZiadatela
íea|izačnú
s PÍevádzkovateÍom
a ored|oŽit
iu PrevádzkovateÍovi
Woracovať
pÍojektovú
dokumentáciu
zaňadeniPÍevádzkovalela
sa povaŽujeza sp|nenýaz dňomje' pisomného
schvá|enia
PÍevádŽkovaleÍom,
jepovinný
plojektovej
podlatohlo
ZaÍiaden
i Prevádzkovatela
zmluvy
Žiadatel
zabezpečiť
vypíacovanie
dokumentácie
ó|ánku
pÍojek|ovÚ
poŽadavkami
na
doklmen|áciu.
kioré
sú
zveÍejnené
na
webovom
síd|e
Prevádzkovalela
v sú|ade
s minimá|nymi
povinný
pÍojeklovej
podlatohloč|ánku
Ziada|eÍjé
zabezpeč]ť'
abypl vypracovaní
dokumentácie
Za.iadenI
Prevádzkovatela
je
Kalalógschválenýďmateriálov
ZÍn|uvy
bo|ipouŽité
iba maleÍiá|y
schvá|ené
PÍevádŽkovalelom'
PÍevádzkovateÍa
wwwzsdis'sk.
Uveonený
naWebovom
síd|e
Píevádzkovalela
PovoLENIEBUDovAN|AZAR|A0ENlPREvÁDzKovATELA
povinný
poaadať
pris|uŠný
povo|enia
iných
1 . ŽiadateÍie
v menePrevádzkovatela
stavebný
Úíado vydanie
stavebného
ďa|ebo
potrebných
pÍeVybudovanie
PÍevádzkovalela
íozhodnul|
a oznámen
i plisUŠného
slavebného
úÍadu
zariadeni
a vykonať
povo|enI
rozhodnutí'
vjehoÍnene
všelkypÍávne
úkony
súVisiace
svydaniín
takýchlo
a oznáÍneni'
Za ýínloúčeom
p]nÚ
PÍevádzkovatel
vystavi Ínoc
na]neskÓr
v |ehote
30ka|endáínych
dnioddofučenia
e|ektronicke]
Žadosti
Žiadalela
o je]
pÍe
vys|avenie
nae.mai|ovÚ
adresu
kontaktnejosoby
PÍevádzkovaleÍa
komunikáciu
soŽiadaleÍom
vovecjach
zabezpečenia
p|nejmod musibyťzomampozemkov
právk nehnu|elnosliam'
PÍi|ohou
žiados|i
Ziada|ela
o vyslavenie
do|lnuých
pozemku
PÍevádzlovateÍa
s Určením
ichpaÍce|ných
čise|,
druhu
a jehovýmery
v m,asituácie
s|avby
budovanim
zaÍiadeni
(regis|eÍ
napodk|ade
kópiez ka|astrá|nej
mapy(register
katastÍa
nehnu|eÍnos|i
a
mapy
určeného
op€
r
átu
spÍacovanej
'c.)
pdía|ebo
katast.a
nehnu|elnos|i z k|oÍej
musibyťzrejmé
srluovanie
zaíiadeni
PÍevádzkovalela'
voío.mále
dvga|ébo
"E'),
9gn
povinnýzdÍžaťsa
konania'
k|oÍé
byma|oza
nás|edok
zmenU
stavébnikaZaÍiadeniPÍeVádzkoVatela'
ziadateÍ]e
akéhokoÍVek
pofušén
píáV
a povinnosti
PÍevádzkovaleÍa
akostavebn|ká
ZaÍiadeni
PÍevádzkovatela
nainúosobu'V pÍipáde
a
t'j prevod
je ziadatel
povrnný
poku|u
povinnosli
Vlomtoodseku
zap|aliť
P'Íevádzkova|e|ovi
zm|uvnÚ
voVýške
uvedenej
3000eurza
je povinný
porušenie
povinnosti
pokulu
pďla |ohio
v tom|o
ziadatel
zap|a|iť
zmluvnú
kaŽdé
Ziada|eÍa
uvedenej
odseku'
je
PÍevádzkovaleÍom.
sp|ahosť
íakh]ry
ka]endámych
odsekuía zák|adefakturyvyslavenej
Leho|a
30
dni ododňajej
pokulypodÍa
náÍokPrevádzkovatela
nanáhradu
ktorá
Vystavenia.
zap|atením
an|uvnej
lohtoodsekunieje do|knuý
Škody.
porušením
povinnosti
podlatohto
PrevádzkovatéÍovi
lznikne
Ziadalela
odseki]
'

vzŤAHU KNEHNUTETNOSTIAMOOTKI{UTYI/IZARIADENIAMI
MAJETKoPMVNEVYSPoRIADAN|E
PREvÁozovATElA

1.

Ak budú
zariadenia
PÍevádzkovatela
Umiestnené
nanehnute|nostiach'
ktoÚď v|astn|kom
takélo
nehnuteÍnosli
ie ziadatel,
ako Žáťážéné
nehnutetnosti
áadate|a"'Ak budúzaÍiadenia
budúv da|šom
textetejtoZm|uvyomačované
klorých
v|astnÍkom
nieje ŽiadaleÍ'
takéto
nehnutelnos|i
budÚv da|šom
Prevádzkovaleta
umieslnené
nanehnu|etnostaď'
Zat'aŽené
nehnu|eÍnostjŽiadateÍa
lexletejto
zm|uwoznačlvané
ako'cudziezaťažené
nehnut€ r nosti"'
a cudiezat.aŽené
(ďá|él
nehnutelnosti
spoločne
|enlaťažené
nehnutelnosti').
je
povinný
vyionať
majelkopÍáVne
vzllhuPíevádzkovateÍa
k zaťaŽeným
nehnuteÍnos|am
alo
Žiadale|
WspoÍiadanie
spósobom
nas|edovným
povinný
pÍáva
zabezpeÓiť
zodpovedajÚce
vecnému
brcmenu
v pÍospech
Prevádzkovatelá
a) Žiadatetje
Prevádzkovatelov
(inpeísonam)
(umieslnil)
Vlaznucemu
nazaťažených
nehnulelnosl]ách,
spočívajúce
v pÍáve
Prcvádziovatela
siavať
prechodu
Prevádzlovatela
naZaťažených
nehnutelnostjach
a pÍáve
vstupu'
a pÍejazdu
zatýÍn
a píevádďovaťzaňadenia
(da|ei|en'Píávazodpovedajúce
vecnému
Práva zodpovedájÚce
vecnému
bÍemenu
mlsia byt
Účé|om
brgm.nu.)zaťaženýď
ziadatela
alebovpripade
súhlasu
v|astnika
cudzÍch
zÍjadené
nadobuneuúitu.
Vpripade
nehnuteÍnosli
je ziadateÍ
povinný
zabezpečiť
PÍevádzkovatelovi
PÍáva
zodpovedajúce
vecnému
bÍemen!
ZaťaŽených
nehnuteÍnosli'
medi PÍevádzkovatelom
akoopÍáVneným
uzávrctím
zm|uvy
o bezodp|alnom
z.iadeni
vecného
bremena
zvecného
a Ziadaleíom
akov|astnikoÍn
zaťažených
nehnltelnosti
ziadateÍa
a|ebov|astnikom
cudzlchzaťaŽených
bremena
bremena'
VpÍipéde
nesÚh|asu.vas|nLka
cudz|ch
zaťaŽených
nehnlleÍnosli
nehnule|nosli
akopovinným
z vecného
jeZiadateÍ
povinný
vecnému
bremenu.
zabezpečiť
P.evádzkovateÍovi
s bezodp|atným
z.iaden
imPrávazodpovedajúceho
o odp|atnom
bÍemena
PÍávazodpovedajÚce
vecnému
bremenu
uzavíetim
zm|uvy
zriadenivecného
v pÍospech
nehnlleÍnosli
zvecnéhobremena'
Prevádzkovatela
medi v|ástÍ|ikom
cudziď zaťaŽených"
ako povinným
ďp|alyza ziadenievecného
Prevádzl@vateÍom
akooprávneným
zvecného
bÉmena
a ziadatelom
akop|a|it9lom
vecného
bÍemena
ktoÚprebeÍá
zaPrevádzkovabra
závázok
naÚhradu
lakejto
odp|aty.
Rozsah
musibyťuÍčený
bíemena.
geometrického
p|ánu
akokoÍidoÍ'
klorého
musíbyť
v prípade
zariadeni
nazameÍanie
vecného
bíemena
širka
nazák|ade
Práva
napáťove]
Úrovnenizkehonapália1m. Nák|ady
ZiadateÍa
spojené
so zabezpečen|m
Píevádzkovatela
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zodpovedajÚceho
vecnéÍnu
bÍemenu
v prospech
(Vyhotovenie
geometÍických
p|ánov.
PrevádŽkovate|a
nák|ady
spojené
s Uzavrotim
pop]atky
zm|ÚV
o Íiadéní
Vecného
bremena,
spÍávne
za náVrh
navk|ad'
ÚhÍada
odp|aly
zazriadenie
Pláva
zodpovedajúceho
vecnénu
bÍemenu
a inénák|ady
s týmsÚvisiace)
Vce|ejvýške
znášaŽiadalgÍ
b€ z náÍoku
na ich
náhÍadu
Prevádzkováleíom'
za Úče|om
sp|nenia
ávázkovŽ.adateÍa
poskylne
lvedených
vč|ánku
V|'ods'2tejto
zm|uvy
PrevádzkovaleÍ
Ž|adateÍoviý2or
zm|u!ry
o bezodp|alnom
ÍiadeniVecného
breÍnena
a zm|uvy
o odp|atnom
zriadeni
vecného
breÍnena
kloreE Ž|adalel
on
p|není
pov]nnosli
svoj]ch
lvedených
Vč]ánku
Vl' ods'2leitozm|Uvy
povinný
pouŽiť'
VpÍipade
Výhrady
alebonesÚh|asu
v|astnikov
zat'ažených
nehnutélnostík
znen|u
VyšŠie
povinný
Uvedených
lzoÍových
zm|Úv,je
ŽiadaleÍ
kaŽdÚ
lakúto
!.ylrradu
pÍekonzu|lovať
vopÍed
a pÍijáť
ibas predchádzaiúcim
sÚh|asom
PÍevádzkovalela'
Ak v|ástník
Zat.aŽených
nehnuteÍnosli
podmieni
použitím
uzavrelie
zm|U!ry
o zriadení
vecného
povinný
bremena
v|astného
vzoru,je ŽiadateÍ
o lejtopodmienke
P\e\í(1k$\?te\t
\$$iÁ \$1$$\D\a1
?iD!i\l \a\ýo \rlol \ba s peócbádŽálilimsůHasom
Prevádzkovalela'
v pripade
jeZiada|elpovinný
poÍušenia
pov]nnosti
pokutu
uvedene]
v |om|o
odseku
zaplatiť
PÍevádzkovateÍovi
zm|uvnú
VoVýške
3000
poíušenie
povinnosb
povinný
poku|u
podÍa
eUÍza
každé
Ziadatela
uvedenejv
odseku'
Ziada|eÍje
zap|atťzmluvnú
|omto
tohlo
je 30 kalendámych
odsekuna ák|adefaklúry
vystavenej
Prevádzkova|elom'
Lehotasp|alnosti
íakfury
dni ododňajej
poku|y
podÍa
Zap|a|enim
zm|lvnej
tohto
odseku
nieje do|knltý
náÍok
PÍevádzkovatela
nanáhladu
škody'
ktoíá
rystavenia'
podlatohto
porušením
povinnosť
PÍevádzkovatelovi
vznikne
Zadatela
odseku
Povinnosti
ziadatela
včánkuV|'ods'2pism'a) tejtozm|uvy
sa považujú
za sp|nené
dňomdoíučenia
originá|ov
|]stov
V|aslnictva'
naktoýchbL]dÚ
zapísané
PráVazodpoveda]úce
vecnému
Vpíospech
PÍevádzkovabra
bremenu
viaŽnuce
ná
zaťažených
nehnutelnos|iach
a oÍiginá|ov
o zriadeniVemého
uzavretých
v sú|adeč|ánkom
zm|úV
bÍemena
V|.ods'2pism'a)
Zml!W.
tejto
pÍip]neni
povinnosti
podlatohtoč|ánku
poskytnúť
Prevádzkovalel
sa zavázuje
Žiadalela
Zm|uvy
ŽiadateÍovi
nevyhnutne
poirebnÚ
a tonajmá:
súčinnosť'
a) PoskylnŮť
Ziada|eíovi
vzoÍové
zm|Uvy
uvedené
vodseku
3 |ohto
č|ánku
zm|uvy
najneskóÍ
V|eho|e
30ka|endámych
dn|
písomnej
oddoručénia
žiadost
ZiadaléÍá
o ichposkylnutie,
a |oe|ek|Íonicky
iď odos|anim
naemai|ovú
ziadatela'
adresu
povinný
ktonjje Žiádatel
za ým Úče|om
uviesť
v pisomnej
žiadosti'
PÍí|ohou
takejto
žiadosti
mlsi byt.originá|
úradne
geomet
p|án!na zameranie
oveÍeného
ckého
PotÍebných
častí
Zaťažených
nehnu|eÍnos|i
aPIáVzodpovedajúcich
.one
vecnéÍru
bÍenerJ
v pap|eÍovei
Vodseku
č|ánku
doručené
b) Podpisať
zm|uvy
uvedené
2 tohto
zm|uvy
muziadatelom
napodpis
V|ehote
30ka|endáÍnych
podmienok:
dniododňaichdorucenia'
avšak
ibaza nas|eduiúciď
. Dorucené
podmienkami
zm|u!.y
v sú|ades
v tomlo
zm|uw,
bldúVypracované
uvedeným
č|ánku
. Doíucené
počle
zm|uvy
budú
dofučéné
v
vyholoven|
uvedenom
v lakýchto
an|uvách
a budú
komp|etné,
lj' vÍátane
pÍiIoh'
všetkých
. Podpisy
predávajÚc
!.yholoveniach
cha povinných
zvecného
brcmena
budú
nadvoch
zm|uvy
úÍadne
osvedcené'
. PÍevádzkovatel
podpisuje
|ie|ozm|uvy
vŽdyakopos|edná
zm|uvná
stíana,
. BUdÚdofučené
všelky
zm|uvy
nara2
vjednom
ba|Íku'
pod|a
pismena'b)lohto
ínakJe
PÍevádzkova|el
odseku
odmietnuť'
opÍáVnený'sÚčinnosť
toh|o
preziadáléIá
pňp|není
povrinos|i
c) Vystav
Ziadatélá
uvedených
vlomioč|ánku
zm|uvy
najneskór
ťp|nÚmocpotrebnÚ
v |ehote
dníod do.učenia
e|eklronickej
Žados|i'ZiadateÍa
ojej Vys|avenie
na +mai|ovú
30 ka|endárnych
adíesu
pÍávk
kontaktnejosoby Prevádzkovďela pre komunikáciuso ziadateÍomvo veclachzabeŽpečenia
p|nej
pozemkov
nehnuléínos|iam'
PÍílohou
Žiadosli
ziadateía
o vys|avenie
mocimusí
byť
zoznam
do|knuých
budovan
im
pozémk!
ZaÍiadeniPrevádzkovatéla
s uÍčenim
ichparce|ných
čísé|
druhu
ajehoÚmeryVm,'
ofiginá|Úradne
overeného
geometÍckého
p|ánuna zameranie
Polrebných
nehnulelností
vecnému
častiZaťažených
aPráv zodpovedajúcich'
vofomálepdfa dgna siluačný
výkíes
bíemenu
v e|eklíonickej
foíme
s|avuúzemia
spracovaný
napodklade
katas|Íá|nej
mapy(íegis|er
kalaslranehnutelnos|i a mapyurceného
operáfu{regis|eÍ
katastra
nehnutelnosti
'E.)so zakres|enjm
"c')
zaÍiadeni
Prevádzkovatela
a Zariadení
foÍme
voíormáte
dgn'
Žiadatela
v e|eklronickej
dvga|ebo
(s výnimkou
PíevádzkovateÍa,
6. zm|uvné
slíanysa dohod|i,
Že ak budÚzariadenia
PrcVádzkovate|a
Zaňadeni
ktoÍé
sÚ
(kioskové
podlaprojekiovej
a|ebo
mL]
|ransfomaónými
slanicami
s Vnútoíným
vyholovenim
|ované))
dokumenlácie
zaÍiadeni
pozemkoch
PíevádzkovateÍa
budované
nazatiienýchnehnuletnosťach.
mimozastavaného
územia
ob.e,nieje Žiadabr
. pozemkom
povinný
vyionaťmaie&opíávne
vysporiádanie
ýzt'ahu
PrcvádzlovateÍa
k zaťaženýÍn
nehnutelnosliam
mimo
zastavaného
Územiaobce na kloÚch budÚ budované
takéhozaÍiadenia
PÍevádzkovateÍa'
lak' ako je Uvedené
v predchádzajúcich
odsekoch
|oh|o
č|ánku
zm|uvy'
ak
a) vpÉvopatnom
rozhodnuti
slavebného
ú.adu'
kloýmstavebný
úradrozhodne
o podmienkach,
za akýchmoŽno
. pozemkoch
píevádziovať
Píevádzkovalela
zaÍjadenia
uskutocniť
a
nazat'ažených
nehnutelnostiach
mimozastavaného
Územiáohe, budeakosbvebnikuvedenÝ
Prevádzkovalel,
a ak
predpisy
(n.'jnázákont' 25112012
niektoďch
b) plahépíávne
z' z. o energeťke
aoTneneadoplneni
zákonov)
budÚ
práVoPÍévádzkovatela
UpÍavovať
ako slávebnÍka
zariadeni
Prcvádzkovalela
slavať(uÍnieslnil)
a prevádzkovať
. pozemkoch
mimozaslavaného
zaÍiadenia
Píevádzkovalela
na Zaťažených
nehnutelnosliach
územia
obcea plávo
prechodu
právo
Prevádzkovatela
vslupu,
a plejaŽdu
za ým Úce|om
nalakéto
zaťaŽené
nehnulelnos|i,
akozákonné
PÍevádzkovatela
zodDovedáiúce
zákonnéÍíU
vemému
brcmenu'
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pozemky
PÍeposÚdenie
|oho,
čisaZaťažené
nehnutelnos|i.
nachádzajú
mimo
zastavaného
Územiaobceje
rozhodujÚciúdaj
'
pozemkov
o umies|neni
Zat.ažených
nehnuleÍností
v ka|as|ri
nehnutelností'
evidovaný

v.

DoRUčENIE
DoKLADov
povinný
najneskór
V|ohote
3 Íokov
Zm|uvy
Prevádzkovate|ovi
1 . Žiadalelje
ododňaÚčinnosti
tejto
do.učiť
nas|edovné
doklady
(ďalej
|en,Dok|ady"):
pÍeslavebné
povo|enie
dokumentácia
zaíadení
Pfevádzkovalela
Vjednom
Vyholoven
i polvídená
a) Píojektová
stavebným
(originá|)'
úradoÍn
podlač|ánku
(i)Vštyroch
dokumenlácia
vypracovaná
ziadateÍom
|V'tejto
Vyhotoveniach
b) Projeklová
zm|uvy
v papielovej
pricomjednoz týchlovyholoveni
(osvďcenieo konštrukčnej
íoríne'
musibr polvídené
akredilovaným
subjektom
pojektovej
na cD/DvD'súčastbu
dokumentácii),
a(ji)viednom!.yhotoveni
v e|eklronickej
foíÍne
dokumenlácie
v
papieÍovej
prcjednoťivé
(neocenený
Íoíme
musí
byl.po|oŽ.kový
Íozpočét)
spracovaný
stavébné
objekty,
resp'
Úkaz výmer
po|oŽky
po|oŽky.
prcvádzkové
súbory'
VýkazVýmeÍ
musizahfňať
materiá
oVé
akoa]montáŽne
je
pÍe
c) Uzemné
roáodnute stavbuzaÍiadeni
PÍevádzkovátéla,
vktorcm akoslavebník
uvedéný
Prevádzkovatel'
právop|atnostbu
pris|Ušným
(oÍiginá|)'
stavebným
ÚÍádom
s vyznačenou
pre s|avbuzaÍiadénÍ
d) stavebnépovo|enie
Píevádzkovalela'
Vktorcmje ako slavebník
uvedenýPrevádzkova|eÍ
pÍávoplatnos|bu
pÍislušným
(originá|)'
stavebným
ÚÍadom
s vyznač€ n ou
+!ryjadÍenia).
e) KópieVyjadrenIpris|UĚných
exis|encii]nžinierskych
s eti(potvÍdená
siiuácia
organizáciik
povo|enia'
i zainteresovaných
oÍgánov
vyp|ývajÚcich
zostavebného
aolganizácji'
D XópievyjadIen
g) XópuvyiadÍen|a
pam|aúového
KÍajského
úÍadu'
je ziada|el
pásmeželemičnei
h) Aksa Zariadenia
PÍevádzkova|ela'
aleboichčasť
budú
nachádzať
VochÍannom
dráhy'
pov|1rý
pÍe
do.učiť
PÍevádzkovatebvi
kóp|evyjadÍeli
ŽsR'sLhrr1é|.o
slarovskaŽsR a ÍozhodnJÍia
ÚÍadu ÍegL]|ácu
Že|ezničnej
dopravy'
i) Akbudepďas budovania
zaÍjadeni
Prevádzkovatela
névyhnutné
UŽívanie
štátnyÓ
ciestiným
neŽzvyEnýmspósobom'
je ZiadateÍ
povinný
doručiť
Prevádzkovatélovi
kópievyiadreni
spÍávya Údržby
cjest'okresného
Úraduodboruces|nej
(VpÍípade
a pozemných
komunikácii
a okresného
dopravného
inšpektoÍátu
š|átnych
cjes||'tÍiedyKrajského
dopfa!ry
KÍajského
lnšpektorátu)'
úradu'
dopÍavného
j) Ak sa zariadenia
pásmeštátnej
VochÍannom
Prevádďovate|a'
a|ebo
ichcasťbudú
nachádzať
c€ s ty mimosíde|ného
poúnný
označU]úcou
začia|ok
a koniecobce'je Žiadatel
útvaru
obceohíaničeného
dopíavnou
značkou
dofučiť
povo|enie
pásme
Akideo povo|enie
Výnimky
PÉvádďovate|ovi
v ochrannom
št.átnejcesty'
Únimkyzozákazučinnos|i
jeŽiadalel
pásme
povinn
v ochÍannom
dlaÍnic€
a ých|ostnej
cesty'
Prcvádzkovalelovi
súh|as
MinisleÍstva
VnÚlra
ýdoručiť
Slovenskej
republiky.
(paÍce|né
k) sÚpisZal'aŽených
nehnutelnosli
čís|o'
kalashá|ne
územie,
rcgisteí
kalastra
nehlutelností)
spÍacovaný
na
podk|ade
sifuačného
výkresu
napodk|ade
kalastrá|nej
mapy(registeÍ
kalas|ra
nehnuteÍnos|i
slavuÚzemiaspracovaného
(regis|er
kalas|Ía
nehnuteÍností
ZaÍiaden
i Prevádzkovatela
aZaÍiadeni
'c.)a mapyurcenéhooperá|u
'E.)sozakrcs|ením
lYspor]adania
vzťahu
PÍevádzkovalela
k zaťaŽenýÍn
nehn!|elnosliam
uvÓdené
Žiadale|a
a dok|ady
majetkovopráVneho
V|ods'4' tejto
zmuvy
v č|ánku
geometriďého
p|ánuna zameranie
Po|Íebných
častizat.aŽenýď
nehnuteÍnosti
|) oÍiginál
Úradneoveíeného
aPíáv
zodpovedajúcich
vecnému
bremenu'
a lo v pápieÍovej
Íoíme
a e|eklÍonickej
formevofoímáte
dgn'
2. Ak z adatel
doruči
Prevádzkovatelov]
všelky
Dok|ady
a Dok|ady
dofucené
Prcvádzkovatelovi
nebudú
mať
vady(napl.ich
potvÍdi
p|alnými
právnymi
predpismi
pisomné
nesú|ad
a|ebo
zm]uvou)'
PÍevádzkovaleÍ
tÚloskLJtočnosť
Žiadatelov]
s
touto
prcbeÍacom
protoko|e
(ďa|ej|en
pism'
v
19ods
3
č'
595/2003
v
V PotvÍdenibude
áÍoveň sú|adess
'c)zákona
"Potvrdenio").
predpisov
majekuZadatela
bezodp|atne
z. z. o daniz pí|jmov
valenineskonšici
uvedená
obslaÍáVacia
cenahmohého
jehoda|šie
predpisu'
Píevádziovatela
odovzdaného
do vlaslnicfua
zabezpečujúceho
vyuŽliepodlaosobibého
ak nieje
Žadate|a
odpisovaných
Žiadalelom'
Prevádzkovatel
odošIe
súčasťou
obslaráVacejceny
stavbyŽ]adatela
aleboZaÍiadeni
pochybnosti'
Dok|adov.
PÍevy|účenie
Polv.denie
ŽiadaleÍovi
najneskól
do30ka|endámych
dniododňadoručen
a všetkých
jedno|iek
Prevádzkovalela,
Pobtdenie
akPotvÍdenie
zaPrevád/rcvateÍa
budepodpisovať
vjacero
oÍganizačných
sapovaŽuje
jednoťek
pos|ednou
PÍevádďovateÍa.
za !.ystavené
PíevádzkovateÍom
v deňiehopodpisu
z lakých|o
organizačných
píávnymi
prcdpismi
doÍučené
Píevádzkova|eÍovi
budÚmaťvady(iapÍ'ich nesÚ|ad
s p|alnými
aleboloulo
3. Ak ook|ady
Prevádzkovatel
oznámi
ziadateÍovi
vadyDokladov'
oznámenié
Prcvádzkovalela'
ktoÚmPrcvádzkovalel
oznáml
zm|uvou),
(ďa]ej
PÍevádzkovateÍ
odoš|e
Žiadalelovi
najneskór
do30
Žiadalelovi
vadyDok|adov
|en"oznámonie
o nedo8tatkoch")'
nae.mai|o!é
ka|endámych
dni ododňadoručénia
V.šet(ých
Dok|adov,
a toe|eklroniďým
spósobom
adresyziadatela
uvďené
podra
v článku
||'ods'2 |ejto
Zm|uvy'
PÍevádzkovabr
vydáPotvídenie
č|ánku
V||'ods'2 lej|ozm|uvy
aŽpoďstráneni
!ád
Dok|adov'
atonajneskóÍdo
30ká|endáÍnych
dnipoodstlánenívád
Dok|adov

Zmluva

/ zÁpnuostovrH

,2 0tstnllučltÁ

v|||' TER|.áiNVYBUDovANIAzARIADENiPREVÁDZKoVAÍELA
je pov]nný
1. PÍevádzkovateÍ
vybudovať
zaÍiadenia
PÍevádzkovatela
v |ehote
300ka|endárnych
dni ododňavystavenia
Po|Wdenia
Prevádzkova|eíom
vsÚ|ade
s článkom
V|l'tejloZm|uvy.
2. Zín|Uvné
slranysa
dohod|i,
žé
|ehola
uvedená
Vodseku
1 lohloč|ánku
Zm|uvy
nep|ynie
povinnosti
a) pocasomeŠkania
ZiadateÍa
s p|nenim
uvedených
v č|ánku
|||'|ej|o
Zm|Uvy,
píekáŽky
b) počas
tfuania
VcaseuzavÍelia
tejtozm|uvy
neznáme]'
bÍániacej
zača|iu
alebopokÍačovaniu
vbudovanÍ
ZaÍiadeni
PrevádzkovaleÍa'
poveteÍnostných
podmienok.
c) počas
nepria7nivých
lrvania
bÍániaciď
začaliu
alebopokr.aÓovaniu
v budovani
ZaÍiadeni
Prevádzkovale|á,

|x' zMLuvNÁ
PoKUTA

povinný
1. Žiadalelje
najneskóÍ
v |ehote
povoluiúceho
dvochÍokov
ododňaprávop|atnosti
ko|audacného
íoáodnutla
uŽivanie
p.ipojenie
zaíjadeniPrcvádzkovateÍa
zabezpečiť
najínenej7070
odbeÍných
mesluvedených
v č|ánkU
]'ods'1 lejlozm|uvy'
porušenia
povinnosti
2. Vpíípade
je Ž|adaleÍ
ziadaleÍa
uvedenej
vodseku1 tohtoč|ánku
pov|nny
zm|uvy'
zaplaliť
pokuluvo výške'kloÍázodpovedá
PÍevádzkovatelovi
zm|uvnú
čas|iVyna|ožených
prost.iedkov'
invesliónýď
kioré
pribldovani
PrcvádŽkovateÍ
\yna|oŽi|
i PÍevádzkova|eÍa
(da|ej
prost9dkov")'
zaíaden
|en'casťvyna|oŽéných
pÍostÍredkov
3' Časlvyna|ožéných
saVypďilapodlavzoÍcá:
. casťvyna|ožených
: (počet
pÍostriedkov
poŽadovaných
pÍipojených
odbeÍných
miest.počel
odberných
miesl)/počei
'10'sumáma
' cenazapÍipojenie
požadovaných
poŽadovaná
odberných
miest
amperická
hodnola
1 A trojfázového
odbeÍu
e]ektÍny
p|edpisu
prcÍegu|áciu
donapálovej
Úrovne
NNpodlaosobilného
ÚÍadu
sielbvých
odvelvip|atného
v
prjčom
dobeUzáfuorenia
|ej|o
zm|uvy'
. poŽadované
odberné
miesta
súodberné
mieslauvedené
Vč|ánkU
' ods'1 le]lozm|uvy'
. pÍipojené
pÍipojené
odbemé
miesiasúskuločne
odbemé
miestakoncových
pripojené
odbeÍatetov
e|ektÍiny
do
prostrednicfuom
dislribučnej
sús|avy
PÍevádzkovatela
zanadeni
PÍevádzkovateta
v obdobidvochÍokov
ododňa
pláVop|atnosti
povoÍujÚcého
ko|audačného
rozhodnutia
už|Vanie
Zanadeni
PÍevádzkovateÍa,
. sumáma
požadovaná
jesLJmáma
poŽadovaná
ampeÍická
hodnola
amperická
hodnota
uvedená
vč|ánku
I ods'1 teilo
Zmluvy.
jépovinný
pokufu
podlatohtoó|ánku
4. ŽiadateÍ
zap|aiiť
zm|uvnú
nazák|ade
fakh]ry
Vystavenej
Prevádzkovale|oÍr'
Lehota
je30ka|endárnych
sp|atnosti
faktÚry
dníodo
dňajejvystavenia.

x.
1'

2'

PLATNoSŤ
A Úč|NNosŤ
zMLUvY
p|a|rosl
jejpodp
ráloZm'uva
nadooLda
a uči'rrosl
isara oboma
povinná
dňom
Zír|L
vrýrr|slíalaT'Á^je vŠak
Ž|adalerom
osobapodÍas2zákonač'211/2000Z.z'os|obodnompÍistup€ k informáciámaozmeneadop|nenín
(zákon
(ďa|ej
o s|obode
infoÍmácii)
platnosť
jejpodpisania
|enŽákono s|obod.inÍolmác....)'
tátozmluva
nadobÚda
dňom
oboma
pojejzverejnení'
pÍípadeje
zm|Uvnými
slÍanami
a účinnosť
dňom
nas|edujÚcim
povinná
V takom
Žiadalel
ako
osoba
podÍa
povinný
rnÍormácii
zveíeiniť
VsÚ|ade
|úto
Zm|lvu
s s 5azákonao s|obode
infoímáciinajneskóÍ
s 2 zákonaos|obode
je povinný
do 7 ka|endámych
pisoÍnné
dníodjejUzalvoÍenia,
Takýto
pofuÍden]e
Ziadale|
doručť
PÍevádzkovalelovi
o
aeÍejnen
i tejto
zmluvy
najneJkór
pofušenia
povinnosti
do3 ka|endámych
dn'odjejzverejnenia'
V pripade
lakého|o
ŽiadaleÍa
jeZiadateÍ
povinný
pokutu
uvedenejV
iomloodseku
zaplatiť
Prevádzkovalelovi
zm|uvnú
voVýŠke
30EURzakaždý
ajzacatý
povinný
deňomeškania
s p|nenim
pokufu
podÍa
lejlopovinnostj'
ziadatelje
zap|atiť
zm|Llvnú
tohto
odseku
nazák]ade
Íáklúly
je 30kaLendáÍnych
!ryslávenej
PÍevádzkovaleloÍn'
Lehola
sp|atnosli
faktÚry
dniododňajejvystavenia'
Zap|alenim
zm|uvnej
pokltynieje dotknL]ý
prevyŠujúcej
pokutu'
nárokPrevádzkovatela
na náhladu
škody
zm|uýrÚ
kloráPrevádzkovatelovi
por!šenim
povinnosli
lake]lo
Ziadatela
vznikne'
AkŽiadateÍ
v |ehote
3 rokov
ododňaúčinnoslr
nedoruči
tejtozm|uvy
Prevádzkovatelovi
Dok|ady
v sú|ade
s č|ánkom
V|l'tejto
Zm|uvy
a|ebo
akŽiadateÍ
v |ehote
3 Íokov
ďo dňaúčinnostj
lejlozm|u!.y
neodslráni
VadyDok|adov
uvedené
Voznámení
o nedoslatkoch'
tátozm|uva
zan/ká'

X|' sPoLočNÉ
A áVEREČNÉ
USTANoVEN|A
je povinný
1. Žiada|e|
bezodk|adne
najneskór
do 5 pramvných
dniinfonnovať
Prevádzkováteíá
o vŠetkých
skulocnostiach
p|nenie
nevyhnulnýcň
nariadíe
lejtoZm|Uvy
PÍevádzkovalelom,
2. Zrn|lvné
slranysa dohod|i,
ŽeŽradátel
nemávočiPÍevádzkovatelovi
za Výkon
činnosti,
úkonov
a kíokov
!rykonávaných
podlalejtoZm|uvyv
pÍePrevádzkovateÍa
Ziada|elom
mené
a|ebo
podla
a zaVec]odovzdané
ŽiadateroÍn
Prevádzkovale|ovj
lejloZm|L]vy
pritom
náíok
nazadnuodp|atu,
odmenu'
náhradu
a|ebo
akýchkolvek
nák|adov'
ktoÍé
ŽiadateÍovi
t.znik|i'

1 zÁpnoostovttts
,2 ustnlnucnÁ

Zmluva

dislribučne]
za|iadenia
PÍevádzkovatela
sa po ichvybudovani
na zák|ade
tejtoZm|uvy
stanú
sÚčasťou
sústavy
Keďže
je PÍevádzkovaiel
pÍipojjť
opráVnený
k ZaÍiadeniam
Prevádzkovatela
e|eklíoeneÍgetické
zariadenia
líelich
Prevádzkovale|a
pÍpojenie
poŽiadajÚ'
z,'n|uvu
hoo |aké|o
PÍevádzkovatelje
oprávnený
uzavlieť
s koncovýÍni
odbefatelmi
elektÍiny
osÓb'kloré
zaÍadenia
konmvého
odberatela
e|ekiriny
kdstribučnei
sústave
PÍevádzkovalela
o píipojení
odberného
e|ek|rického
prcstredn
iclvom
Zariaden
i PÍevádzkovatela
a UzavÍieť
s koncovýÍni
odberatelm
zmUVU
o distíbÚci
a pÍislupe
dodistIibučnei
pÍostedníctvom
Prevádzkovaiela
Zaíadeni
PÍevádzkovatela
a/a|ebo
uzavrieť
s dodáVatelm]
e|ektíiny
zm|uvu
sústavy
- ráÍnmvÚ
distÍbučnÚ
zmuvu na zák|adektoreibudepre prisiušných
dodávate|ov
e|eklriny
odistibúcie]eklriny
prckoncových
zaÍadeni
zabezpecovaťdistribúciU
e|ektnya ostahé
distÍibučné
s|uŽby
odberatelove|ektÍinypÍoslredníctvom
Pfevádzkova|ela'
pokulu
podlale]loZm|u!ry'
mápráVo'
nievšakpov]nnosť
upatniť
si voči
Žiadaielov
nároknazmluvnú
4. PrcVádzkovalel
naadÍesu
korešpondencia
medziZm|uvnýÍni
stÍanam
musibyťzas|aná
dopofučeno!
zásie|kou
Zm|uvnej
strany
5. Akákolvek
písomne
a|ebo
inÚadresu'
ktoÍú
Zmuvná
stÍana
naientoÚfu|oznámi
dfuhej
Zm|uvnej
slÍane'
uvedenÚ
VúVode
le]loZm|uvy
a napošte
sazáse|kabudepovažovať
za doÍucenú'
a toajv pÍipade,
aksa ZÍn|uvná
slrana
oieju|oŽeni
na
Dňoín
! oŽen
oošte
nedozvede|a'
kloré
zmuvavýs|ovne
neupÍavuje'
sa ÍiadapÍís|ušnýÍni
ustanoven
ami
Vzťahy
ZÍn|uvných
stránzaoŽené
touto
Zmuvot]'
pÍávny
patných
pÍáVnych
pÍedpisov
s|ovenskejrepub
iky'VpÍípade,
akzávázkový
Vzťah
obchodného
zákonníka
aoslalných
podlzťahy
za|ožený
ZÍn|UvoU
nespadá
uvedené$
261obchodného
zákonníka'
medzi
Prevádzkovatelom
a Ziadale|om
toulo
pÍávny
i' žesa chzávázkový
Vzťah
za|oŽený
touto
ZÍn|UvoU
zmuvné
slÍany
sav sÚ|ade
s s 262obchodného
zákonn
ikadohod
'adiobchodrýÍr
lákonnLoŤ
|enŽiadate|ia')'
sÚ Ziadate|a
zpÍáva povinnos|i
7. Ak vtejtoZmluve
vystupuje
na straneZadatela
VaceÍo
osÓb(ďaIej
povinníspoločne
Vznik|ia|ebo
vzniknÚ
na
základe
tejto
zmuVry
oplávnenía
Ziadatela
uvedených
VlejloZÍn|uve
aeboktoré
viaceÍo
Ziada|eÍov
tí|o
sa povybudovan
i ZaÍiaden
íZiadatela
a neÍozdle|ne'
Akv lejloZÍn
uve!rystupuje
na strane
Ziadalela
podie|!
pričoÍn
Velkosť
kaŽdého
zo Ziadatelov
naZařiadeniach
stanÚichpodie|ovýÍni
spo|uv|astnikmi'
spo|lv|astnickeho
je roVnaká'
Ziadatela
Žekto.éko|vek
tejto
Zm|Uv.y
budesúdom
alebopÍis|ušným
štálnyÍn
orgánom
zakéhokolvek
dóvodu
V plipade,
ustanovenie
preh|ásené
za nep|alné,
nedostaločne
Lrčilé
a|ebonevykonatelné,
ZÍnluvné
slranysa zavázujú
odslÍániť
dodatkoÍn
tejto
nep|alnosť'
nedoslatočnÚ
Určitosť
a|ebonevykonaielnosť
takýmspósobom,
abyb0|zmyse|
tejlozm|u!ry
zm|uvy
takúto
je Ínožné
Vykonať
Vý|Učne
na zákadepisoÍnnej
dohody
zm|uvných
slránfoÍmou
Akéko|vek
zmenyZm|uvy
aje]pri|oh
písomných
podpísaných
dodatkov
obidvoÍni
ZmIuvnými
stranami'
jeWhotovená
po1 vyho|oven
z klorých
kaŽdá
zoZÍn|Uvných
s|rán
dos|ane
i'
1 0 . Zm|Uva
v 2 rovnopisoch
s patnoslbu
originá|u
jeho
podpísania
NávÍh
dníodo
dňa
PÍevádzkova|e|oÍn
1 1 . Lehota
napÍjalie
návÍhu'te]to
zm|u!ry
Z]adatelom
60
ka]endárnych
ie
podpisaný
|ehole
doručený
naadÍesu
sid|aPÍevádzkovatela
uvedenú
Vúvode
tejto
Zmlu!ry
Ziadatelom
musibyťv uvedenej
nin nieje viazaný'
V pÍípade
zmuvy'tJplynutiÍn
|ejto|eho|y
návÍh
nauzatvoÍenie
zm|uvy
zanikáa PÍevádzkovatel
te]to
pÍípadnedop]neninávÍhu
náVrh
bldepovažovať
zanovýnávÍh
zmien
tejto
ZÍnluvyŽiadaleloÍn'
satakloupÍavený
akýchkolvek
klorým
Prevádzkovatel
nebUde
Viazaný'
ZmIuvy,
vo|nosť
nieje obmedzená'
túloZÍn|uvu
uzavre|
nazák|ade
ichs|obodnej
vÓe,
12. zm|uvné
slranyVyh|asujú
' že]chzm|Uvná
jejobsahu
podmienok.
nevýhodných
Zm|uvu
s prečita|i'
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a naznak
Zm|uva
nebo|a
uzavrelá
Vtiesnia za nápadne
jupodpisujÚ'
sÚhIasu
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V Červenom
Hrádku
dňa,''Í
'!,'.'Q?'''1,l,1

PrevádzkoVatel:

Ziadatel

západosIovenská
dist buč)ia.s.]

obecčérvený
Hládok

/
p00prs:
:
Íneno
7'ri'dení
enenoti.kú.h
Íunkciai Vedúc
ÚsekuspÍáW

pooprs:
menoi |lEllJozeflÍkvica
spÍávy
eneÍqe|ických
za.iadení
Íunkcia:védÚci
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p0dps:
meno: I/gr'['|iros]av
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funkclal sIaÍ0sIa
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