
Zmluva

Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribucnej sústavy
spolocnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

(d'alej len ,,Zmluva")

cĺslo Zmluvy: 2311 B1 00 !OB13-Z)PZ
ElC odovzdávacieho miesta: 24ZZSVYR001 791 3M

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

(d'alej len,,Prevádzkovatel'')

/
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a

Prevádzkovatel' distribučnei sústavy:
Západoslovenská distribučná' a.s
akciová spoločnosť

Čulenova 6, 816 47 Bratislava
ister okresného sÚdu Bratislava Oddiel: VloŽka č.:

Dżitel' ia dishibúciu elekhi láciu odvetví číslo: 2007E 0258,

36 361 518

2022189048
sK2022189048
Tatra banka, a.s
2626106826t1100
sK591 1 0000000026261 06826
lno. Peter Burian, vedúci správy enerqetických zariadeni
Peter Chmela, asset manaŽér správy energetických zariadenĺ

obchodné meno:

Právna forma:

Sidlo:

tco:
DIC:

IC DPH
Bankové spoienie:
Cislo účtu

IBAN
Zastúpený:

LOZORNO spol. s r. o

Spoločnost' s ručen ĺm obmedzeným
Sportové námestie 657l24' Lozorno 900 55

obchodnÝ reqister Okresného súdu BA l, odd, Sro' vloŽka č. 5923B/B

44 852 142
2022849774

Prima banka Slovensko, a.s.

sKlB 5600 0000 0032 7555 600'l
lnq. Jurai Schwaz

Žiadate!' o pripoienie:

Obchodné meno/Meno, priezvisko,

titul :

Právna forma

Sĺdlo/Bydlisko:
Reqistrácia:

Dżitel'povolenia na výrobu elektriny/potvrdenia o splneníoznamovacej povinnostivydaného radom pre

odvetvíčĺslo:
lČo/oatum narodenia

DlČ:
IC DPH
Bankové spoienie:

Čĺslo tičtu:

IBAN:
Zastúpený:
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Zmluva

(d'alej len,,Žiadatel'';

l. Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je

a) zäväzok Prevádzkovatel'a na základe Žĺadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej
sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 15'12'2022 (d'alej len ,,Ziadost' o
pripojenle") v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve zabezpečiť v distribučnej. sústave
Prevádzkovatel'a (d'alej len ,,distribučná sústava") pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny Ziadatel'a

uvedeného v tejto Zmluve (d'alej len ,,zariadenie na výrobu elektriny") do distribučnej sústavy za účelom

vyvedenia inštalovaného elektrického výkonu zariadenia na výrobu elektriny maximálnu rezervovanú
kapacitu vo výške 10 % celkového inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny'

b) záuäzok Prevádzkovatel'a v súlade s podmienkami dohodnutými v Ęto Zmluve pripojiť zariadenie na

výrobu elektriny do distribučnej sústavy,

c) zäväzokŽiadatel'a riadne a včas splniť všetky povinnosti uvedené v tejto Zmluve,

d) stanovenie obchodných a technických podmienok pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej
sústavy,

e) vymedzenie vzájomnej spolupráce Prevádzkovatel'a a Žiadatel'a pri plnení predmetu tejto Zmluvy'

l!. Špecifikácia pripojenia zariadenia na výrobu elektriny

2.1 Špecifikácia zariadenia na výrobu elektriny

a) ElC odovzdávacieho miesta: 24ZZSVYR00'ĺ7913M,

b) Adresa odovzdávacieho miesta: Jelšová ulica 31, Lozorno 900 55, parcelné čĺslo: 8857/66, katastrálne

územie: Lozorno,

c) Názov zariadenia na výrobu elektriny: FTVE Lozorno, Jelšová 31, pripojenie k distribučnej sústave,

d) Celkový inštalovaný výkon: 36 kW,

2.2 Technicképarametrepripojenia

a) Pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy na napätbvej úrovniiNN,

b) Merania vyrobenej elektriny na napätbvej úľovni: NN,

lll. Technické podmienky pripojenia a ostatné dojednania zmluvných strán týkajúce sa pripojenia

Technické podmienky pripojenia a ostatné dojednania zmluvných strán týkajúce sa pripojenia tvoria prĺlohu č' 1
tejto Zmluvy.

lV. Lehota na plnenie predmetu Zmluvy

4'1 Prevádzkovatel'sa zaväzĄe pripojiť zariadenie na výrobu elekhiny a elektroenergetické zariadenia Žiadatel'a

do distribučnej sústavy do 5 pracovných dnĺod splnenia obchodných a technických podmienok pripojenia.

4.2 Žiadateľsa zaväzuje splniť technické podmienky pre Žiadatel'a uvedené v článku lll. Ęto Zmluvy a prílohe č, 1

tejto Zmluvy najneskôr v lehote 12 mesiacov odo dňa podpĺsu návrhu Ęto Zmluvy Prevádzkovatelbm. Ak
Ziadatel'porušĺ povinnosť uvedenú v tomto odseku Zmluvy, je Prevádzkovatel'oprávnený od tejto Zmluvy
okamŽite odstúpiť,

/
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V. Cena za pripojenie a spôsob jej úhrady

5.1 Pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sÚstavy je bezplatné.

5'2 Žiadatel' podpisom tejto Zmluvy čestne vyhlasuje, Že zariadenie na výrobu elektriny je lokálnym zdrojom.

5'3 Žiadatel'je povinný najneskÔr v lehote 60 kalendárnych dni odo dňa uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do
prevádzky doručiť Prevádzkovatelbvi potvrdenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetvĺ o výrobe elektriny

v lokálnom zdĄi, vydané Žiadatel'ovi pre zariadenie na výrobu elektriny.

5.4 Ak sa čestné vyhlásenie Žiadatel'a uvedené v článku V. ods' 5.2 tejto Zmluvy ukáŽe ako nepravdivé, je

Prevádzkovatel' oprávnený od tejto Zmluvy okamŽite odstúpiť'

Vl. Práva a povinnostizmluvných strán

6'1 Žiadatel' je povinný poskytnúť Prevádzkovatel'ovi všetky potrebné podklady týkajúce sa
elektroenergetických zariadeníŽiadatel'a k umoŽneniu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej

sústavy,

6.2 Žiadatel'je povinný dodźiavať maximálnu rezervovanú kapacitu uvedenú v článku l, tejto Zmluvy a túto hodnotu

neprekročiť. Za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej článku l. Ęto Zmluvy je Ziadatel'
povinný uhradiť Prevádzkovatelbvi platbu podl'a platného cenového rozhodnutia Uradu pre reguláciu sieťových

odvetví. Zaplatenĺm platby za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej článku l. Ęto Zmluvy

nie je dotknutý nárok Prevádzkovatel'a na náhradu škody, ktorá v dÔsledku prekročenie maximálnej

rezervovanej kapacity uvedenej článku l' tejto Zmluvy Prevádzkovatelbvi vznikne'

6'3 Žiadatel'ie povinný udrŽiavať zariadenie na výrobu elektriny a elektroenergetické zariadenia Žiadatel'a v riadnom

technickom stave v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, Technickými
podmienkami a Prevádzkovým poriadkom tak, aby negatĺvne neovplyvňovalo kvalitu elektriny V

distribučnej sústave.

6.4 Žiadatel' je na poŽiadanie Prevádzkovatel'a povinný poskytnúť Prevádzkovatel'ovi technické údaje a správy

z odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia na výrobu elektriny a elektroenergetických zariadenĺ
Ziadatel'a' V prĺpade ak Ziadatel' odmietne poskytnúť Prevádzkovatelbvi technické údaje a správy z odbornej
prehliadky a odbornej skúšky elektroenergetických zariadenĺ Žiadatel'a, má sa za to, Że elektroenergetĺcké

zariadenia Ziadatel'a nevyhovujú podmienkam podl'a všeobecne záväzných právnych predpisov, technických

noriem, technickým podmienok uvedených v tejto Zmluve, Technických podmienok a Preíádzkového poriadku

a Prevádzkovatel' je oprávnený odpojiť zariadenie na výrobu elektriny a/alebo elektroenergetické zariadenia
Žiadatel'a od dishibučnej sÚstavy.

6'5 Žiadatel' je povinný zabezpečiť, aby kvalita elektriny vyrábaná v zariadení na výrobu elektriny a dodávaná
elektroenergetickými zariadeniami Ziadatel'a do dishibučnej sústavy zodpovedala podmienkam stanoveným

všeobecne zäuäznými právnymi predpismi, technickými normami, Technickými podmienkami a Prevádzkovým
poriadkom.

6.6 Žiadatel'ie povinný ihned' informovat' Prevádzkovatel'a o kaŽdej skutočnosti, ktorá má vplyv na dĺstribučnú

sústavu (napr.: zmena výkonu zariadenia na výrobu elektrĺny, automatiky, ukončenie alebo dlhodobé prerušenie

výroby elektriny),

6,7 Zmluvné strany sa zaväzujti navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, ktorych sú si vedomé, ktoré majú

alebo mÔŽu mať vplyv na riadne plnenie tejto Zmluvy a/alebo ktoré by mohli viesť ku škodám a vynaloŽia

maximálne tjsilie k odvráteniu škody hroziacej druhej zmluvnej strane.

6.8 Prevádzkovatel' je oprávnený odpojiť zariadenie na výrobu elektriny a/alebo elektroenergetické zariadenia
Žiadatel'a od distribučnej sústavy, ak zariadenie na výrobu elekhiny a/alebo elektroenergetické zariadenia
Żiadatel'a nevyhovujú poŽiadavkám stanoveným všeobecne záuäznými právnymi predpismi, technickými
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Zmluva

normami, technickými podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, Technickými podmienkami a Prevádzkovým
poriadkom.

6.9 Prevádzkovatel' sa zaväzuje pre Żiadatel'a v odovzdávacom mieste uvedenom v článku ll. tejto Zmluvy

rezervovať maximálnu rezervovanú kapacitu uvedenÚ včlánku l. ods. 1'1 pĺsm. a) tejto Zmluvy počas 12

mesiacov odo dňa podpisu návrhu Ęto Zmluvy Prevádzkovatelbm. Ak v lehote12 mesiacov odo dňa podpisu

návrhu tejto Zmluvy Prevádzkovatelbm Ziadatel'nesplnĺ technické podmienky pre Ziadatel'a uvedené v článku

lll. Ęto Zmluvy a prĺlohe č, 1 tejto Zmluvy, má Prevádzkovatel'právo od tejto Zmluvy okamŽite odstúpiť.

Vll. Platnost'Zmluvy

7 .1 Lehota na prijatie návrhu Ęto Zmluvy Žiadatelbm je 'ĺ2 mesiacov odo dňa jeho podpisania Prevádzkovatel'om.

Návrh tejto Zmluvy podpĺsaný Ziadatelbm musĺ byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovatel'ovi' Uplynutĺm

tejto lehoty návrh na uzatvorenie tejto Zmluvy zaniká a Prevádzkovatel' nim nie je viazaný. V prípade

akýchkol'vek zmien prĺpadne doplneni návrhu tejto Zmluvy zo strany Žiadatel'a, na ktorych sa zmluvné strany

nedohodli, sa takto upravený návrh bude povaŽovať zanouý návrh, ktoným Prevádzkovatel'nebude viazaný.

7.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

7.3 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

7 '4 Platnosť tejto Zmluvy zaniká

a) pĺsomnou dohodou zmluvných strán,

b) odstúpenĺm od Zmluvy,

c) dňom ukončenia platnostizmluvy prĺstupe do distribučnej sústavy a distribúciielektriny uzatvorenej medzi

zmluvnýmistranami pre odovzdávacie miesto uvedené v článku ll' tejto Zmluvy,

7.5 Prevádzkovatel'má právo okamŽite odstúpiť od Ęto Zmluvy:

a) podl'a článku lV. ods. 4,2tejto Zmluvy,

b) podl'a článku V. ods. 5.4 Ęto Zmluvy,

c) podl'a článku Vl. ods. 6.9 tejto Zm|uvy,

d) ak Žiadatel'porušĺ ktorúkol'vek inú povinnosť uvedenú v tejto Zmluve a k náprave nedÔjde napriek pĺsomnej

výzve Prevádzkovatel'a,

e) ak Žiadatel'zariadenim na výrobu elektriny a/alebo elektroenergetickými zariadeniańi Žiadatel'a dodáva

elektrinu do distribučnej sústavy bez uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny a bez vlastnej alebo
prenesenej zodpoved nosti Ziad atel'a za odchýl ku.

7.6 Žiadatel' má právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Prevádzkovatel' porušĺ ktorúkol'vek povinnost' uvedenÚ v tejto

Zmluve a k náprave nedÔjde ani v lehote určenej Ziadatelbm v pĺsomnej výzve Ziadatel'a, ktorá nesmie byť

kratšia ako 30 kalendárnych dní'

7.7 Vprĺpade zániku Zmluvy odstúpením Zmluva zaniká dňom doručenia pĺsomného pĘavu vÔle odstupujúcej

zmluvnej strany odstripiť od Zmluvy druhej zmluvnej strane' V pripade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán

Zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode zmluvných strán.

7.8 V prĺpade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy do dňa

účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnat' všetky pohl'adávky a záväzky vznĺknuté do dňa

účinnosti odstúpenia od Zmluvy. S výnimkou prĺpadov, kedy k odstúpeniu od Ęto Zmluvy dÔjde po pripojenĺ

zariadenia na výrobu elektriny a/alebo elektroenergetických zariadenĺ Ziadatel'a do distribučnej sústavy, je

Żiadatel'povinný Prevádzkovatelbvi uhradiť všetky náklady Prevádzkovatel'a vynalożené Prevádzkovatel'om

v súvislosti s plnenĺm predmetu Ęto Zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

/
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7.9 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
vol'by práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovenĺ, ktoré podl'a Zmluvy alebo

vzhl'adom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

7 .10 V prĺpade ukončenia Zmluvy po pripojenĺ zariadenia na výrobu elektrĺny a/alebo elektroenergetických zariadenĺ

Žiadatel'a do distribučnej sústavy je Žiadatel'povinný umoŽniť Prevádzkovatelbvi.vykonať všetky úkony

súvisiace s odpojenĺm zariadenia na výrobu elektriny a elektroenergetických zariadeni Ziadalel'aod distribučnej

sústavy, vrátane odobratia určeného meradla a zariadenia na prenos informáciío nameraných údajoch.

Vlll. Záverečné ustanovenia

8,1 Návrh tejto Zmluvy podpisaný Prevádzkovatelbm predstavuje kladné stanovisko Prevádzkovatel'a

k rezervovanej kapacite na pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy podl'a $ 4b ods. 5
zákona č' 309/2009 Z'z' o podpore obnovitel'ných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o

Zmene a doplnenĺ niektor'ých zákonov v zneni neskoršĺch predpisov. Zariadenĺe na výrobu elektriny je moŽné

pripojiť do distribučnej sústavy aŽ po uzatvoreni tejto Zmluvy a splneni všetkých povinnostĺ uvedených v Ęto
Zmluve.

8'2 Zmluvné strany sa dohodli, Že prípadné spory budú prednostne riešené dohodou zmluvných strán, v pripade

riešenia sporov sÚdnou cestou budrj tieto riešené prjslušným súdom Slovenskej republiky podl'a platných

právnych predpisov' Žiadatel', ktoý je spotrebitel'om, má za podmienok ustanovených zákononč;.39112015Z.
z. o alternatĺvnom riešenĺ spotrebitel'ských sporov právo obrátiť sa na prislušný subjekt alternatívneho riešenia

sp0rov.

8.3 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Ęto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných

strán.

8'4 Túto Zmluvu moŽno zrušiť iba pĺsomne; tým nie sú dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy, podl'a.ktorych táto Zmluva
zaniká na základe dohodnutých právnych skutočnostĺ' Zmluvu moŽno meniť alebo doplňať len písomnými

vzostupne číslovanýmidodatkami podpĺsanými oprávnenými zástupcamioboch zmluvných strán.

8.5 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 Ęto Zmluve' Zmluvná strana dotknutá takouto zmenou je ppvinná zmeny týchto

údajov pĺsomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 kalendámych

dnĺ od zmeny prislušných Údajov. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je na ťarchu povinnej zmluvnej

strany. Zmluvné strany sa zaväzujri poskytovať si včas všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie

podl'a Zmluvy.

8'6 Všetky podania zmluvných strán, ktoré sa majÚ podl'a Zmluvy urobiť pĺsomne, sa budú povaŽovať za riadne
podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poštou na adresu zmluvnej strany uvedenú v

Zmluve alebo pĺsomne 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 ked'sa druhá zmluvná strana o uloŽení zásielky nedozvedela, alebo dňom odmietnutia

prevzatia zásielky.

8.7 Žiadateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy ako celok

alebo ich časť bez predchádzajúceho pĺsomného stjhlasu Prevádzkovatel'a.

8.8 Ustanovenia Zmluvy sú oddelitel'né' Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékol'vek ustanovenie
Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútitel'né najmä ale nie len v dÔsledku zmeny platných právnych

predpisov, nebude tým dotknutá platnost' ani vynútitel'nosť ostatných ustanovenĺ Zmluvy a zmluvné strany sa
zaväzujÚ rokovať s cielbm úpravy zmluvného vzťahu v zmysle novej právnej úpravy a nahradiť dotknuté

/
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ustanovenia novými, uľčenými právnou úpravou, resp' zmenou tak, aby bol zachovaný účel Zmluvy a zämery
zmluvných strán obsiahnuté v pÔvodných ustanoveniach.

8'9 Zmluvné strany sa dohodli, Že pre doručovanie pĺsomnosti Žiadatelbvi sa pouŽije adresa Žiadatel'a, ktorá je

uvedená v záhlavíĘto Zmluvy'

Zmluvné strany sa dohodli, Že pre doručovanie pĺsomnostĺ Prevádzkovatelbvi sa pouŽije nasledovná adresa:
Západoslovenská distribučná, a.s.

P. 0, Box 292
810 00 Bratislava 1

8.10 Zmluva je vyhotovenávo2vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom każdázo zmluvných strán dostane
po jednom vyhotovení.

8.11 Zmluvné strany sa dohodli, Že právne vzťahy medzi Prevádzkovatelbm aŽiadatel'om, ktoľé nie sú upravené
v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonnĺka a ostatnými všeobecne zäväznými
právnymi predpismi, technickými podmienkami Prevádzkovatel'a (v tejto Zmluve len ,,Technické
podmienky''), prevádzkovým poriadkom Prevádzkovatel'a (v Ęto zmluve len ,,Prevádzkový poriadok'') a

Procesom pripojenia zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave Západoslovenská distribuöná, a.s,
(d'alej len ,,Proces pripojenia"). Technické podmienky, Prevádzkový poriadok a Proces pripojenia sú

uveĘnené na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.zsdis.sk. Ziadatel'podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje,

Že sa s Technickými podmienkami, Prevádzkovým poriadkom a Procesom pripojenia riadne oboznámil,
Prevádzkovatel' je oprávnený Technické podmienky, Prevádzkový poriadok a Proces pripojenia jednostranne

meniť, pričom pre Žiadatel'a je vŽdy zäuäzné aktuálne znenie Technických podmienok, Prevádzkového porĺadku

a Procesu pripojenia.

8'12 Uzatvorenim tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojenĺ zańadenia na výrobu elektriny

s totoŽným odovzdávacim miestom podl'a článku ll' tejto Zmluvy.

8'13 Príloha č. 1 tvorĺneoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy.

B.14 Zmluvné strany vyhlasujú, Že sa s textom tejto Zmluvy riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
Zmluva nebola uzatvorená v tiesnĺ aniza nápadne nevýhodných podmienok, na dÔkaz čoho ju oprávnené osoby
obidvoch zmluvných strán potvrdzujÚ vlastnoručnými podpismi.
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ZaPĺevádzkovatel'a:

V Bratislave

Miesto Dňa

lng. Peter Burian
vedúci soráw ener. zariadenĺ

Meno, priezvisko a Íunkcia Podpis

Peter Chmela
asset manaŽér soráw ener. zar.

Meno, priezvisko a funkcia

zaŻiadatel'a:

7 32023 v (/)?oe 0<-
10 "">" ToLj

Miesto Dňa

lng. JurajSchwaz

Meno, priezvisko a funkcia Podpis

ć-
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Zmluva

Príloha č. 1 zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny
do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

cĺslo Zmluv y', 23t 18100/0853-ZoPZ
ElC odovzdávacieho miesta: 24ZZSVYR001 791 3M

Technické podmienky pripojenia a ostatné dojednania zmluvných strán týkajúce sa pripojenla:

ĺ. Technické podmienky pre Prevádzkovatel'a

1.1. Prevádzkovatel'zabezpečí maximálnu rezervovanú kapacitu uvedenú v článku l. Ęto Zmluvy pre pripojenie

zariadenia na výrobu elektriny a elekhoenergetických zariadenĺ Ziadatel'a do napäťovej sústavy NN
prostrednĺctvom rovnakých elektroenergetických zariadení ako je do distribučnej sústavy pripojené odberné
miesto Ziadatel'a s ElC kódom 24ZZs6011610000D, cez existujúcu transformačnÚ stanicu (d'alej len ,,TS")

čĺslo 0038-003 v majetku Žiadatel'a napojenej VN linkou č,216 v majetku Prevádzkovatel'a.
1.2' Za účelom splnenia povinností Prevádzkovateľa podl'a Ęto Zmluvy nie je potrebné zo strany

Prevádzkovatel'a vybudovať Žiadne elektroenergetické zariadenĺa alebo iné stavby alebo zariadenia.
Prevádzkovatel' splnĺ povinnosti Prevádzkovatel'a podl'a tejto Zmluvy prostredníctvom existujúcich
elektroenergetických zariadenĺ Prevádzkovatel'a (d'alej len ,,elektroenergetické zariadenia
Prevádzkovatelh").

1.3' Kontaktné osoby Prevádzkovateľa:
Zákaznicka linka, telefón: 0850 333 999' email: vyrobca@zsdis'sk

2. Deliace miesto

2.1 Deliacim miestom medzi elektroenergetickými zariadeniami Prevádzkovatel'a a elektroenergetickými
zariadeniami Žiadatel'a budú :

a) Silové pripojenie

b) vývodové svorky poistkových spodkov Y rozvádzači RH transfoľmačnej stanicer'

3. Technické podmienky pre Žhdatet'a
3.'ĺ' Ziadatel' sa zauäzuje vybudovať na vlastné náklady elektroenergetické zariadenia (d'alej len

,,elektroenergetické zariadenia Ziadatelh") v nasledovnom rozsahu:
- fotovoltické panely 64 ks' 550 Wp,
- striedače 'lx GOODWE GW36K-MT
- NN rozvádzač, zariadenia na výrobu elektriny,
- príslušné rozvody a technoligiu spolu s ochranami

3'2. Vel'kosť hlavného ističa pred elektromerom bude: 3x125A,
3'3' Vyvedenie výkonu zo zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy musi byť rozdelené

rovnomerne dofttzy 11, L2 a 13.

3.4, Hlavné rozpojovacie miesto (ďalej len,,HRM") bude vypĺnač umiestnený vNN rozvádzači dimenzovaný
minimálne na menovitú hodnotu vypĺnacieho výkonu zariadenia na výrobu elektriny, ktoný odopĺna celú

výrobnú časť naraz od distribučnej sústavy (jedným spĺnacím prukom sa musí odpojit'celé zariadenie na
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výrobu elektriny od distribučnej sústavy, všetky generátory naraz)' Po vypnutí HRM vlastná spotreba

zariadenia na výrobu elektriny a trafostanice by mala ostať pod napätĺm.
3'5. HRM bude vypĺnané ochranou a zapnutie HRM musĺ byť blokované do doby, pokial'nie je vo fázach, do

ktoých je vyvedený výkon, napätie a frekvencia v rozsahu uvedenom v príslušnej technickej norme a musĺ

byť v srilade s Technickými podmienkami. Opätovné pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do

distribučnej sústavy je moŽné najskôr po uplynutĺ 15 minút od obnovenia napätia v dishibučnej sústave.
3'6. Pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy je moŽné uskutočniť len v prípade, Že

budri splnené synchronizačné podmienky.

3.7. Pri strate napätia v distribučnej sústave musí byť zaistené automatické odpojenie zariadenia na výrobu

elektriny od distribučnej sústavy a automatické blokovanie proti zapnutiu. lmpulz pre odpojenie sa zrealizuje
vyvedenim zo samostatnej ochrany, ktorá musĺ byť nezávislá na centrálnom riadiacom systéme chodu

výrobnĺ zariadenia na výrobu elektriny.
3.8. Prevádzka zariadenia na výrobu elektriny musĺ byť v súlade s platnými Technickýmĺ podmienkami a

napätie na deliacom mieste medzi elektroenergetickými zariadeniami Prevádzkovatel'a

a elektroenergetickými zariadeniami Žiadatel'a nesmie prekročiť Un podl'a platných Technických
podmienok aniv prípadoch poruchových stavov v distribučnejsústave alebo zariadenia na výrobu elektriny.

3.9. Spätné vplyvy zariadenia na výrobu elektriny na dishibučnú sústavu musia byť v medziach stanovených
podl'a platných Technických podmienok.

3.10. Ziadatel' je povinný prevádzkovať zariadenie na výrobu elektriny tak, aby v prĺpade pretoku činného

výkonu do distribučnej sústavy v mieste fakturačného merania dodźal hodnotu účinnĺka cos q V intervale

0,95 ind aŽ 1 (odber jalového výkonu IMVAr] z distribučnej sústavy pri dodávke čĺnného výkonu [MW] do

distribučnej stistavy)s poŽadovanou nastavenou hodnotou COS ĺp = Q,97.

3.'11' Ziadatel' je povinný zabezpeöiť ochranu technologických zariadenĺ zariadenia na výrobu elekhiny
tak, aby spĺnanie, kolĺsanie napätia a krátkodobé prerušenia napätĺ v dishibučnej sústave nespÔsobovali

škody na zariadeniach zariadenia na výrobu elektriny.

3.12. Ziadatel' je povinný riešenia návrhu ochrán spracovať v zmysle platných Technických podmienok a

technických noriem STN a lEC. ochrany musia byť nezávislé od riadiaceho systému zariadenia na výrobu

elektriny' ochrana pÔsobiaca na HRM musí byť nastavená v zmysle Technických podmienok zveĘnených
na webovom sĺdle Prevádzkovatel'a.

3.13. Realizačná projektová dokumentácia pre elektroenergetické zariadenia Žiadate|'a musíobsahovat'
konkrétne typy elektrických ochrán, ich výrobcu, funkcie ochrán, zapojenie, rozsahymoŽného nastavenia
a časové oneskorenia, navrhované nastavenie parametrov pre frekvencĺu, napätie, vektorový skok

a spätnÚ wattovú ochranu,
3.14. Meracia súprava pre polopriame meranie činného odberu a dodávky, ako i meranie jalovej dodávky

a odberu musĺ byť osadená v plastovej USM skrinke v RE' Pre meranie je Ziadatel' povinný inštalovať

ociachované meracie transformátory triedy presnosti 0,5S' Meracie transformátory sú vo vlastnĺctve

Žiadatel'a' Meracie transformátory musia byť ešte pred montáŽou overené a opatrené overovacou značkou.
Platnosť overenia nesmie byť starŠia ako rok, KÓpie skúšobných protokolov je" Ziadatel' povinný odovzdať
Prevádzkovatelbvi pred montáŽou pristrojov. originály protokolov archivuje Ziadatel'' K fakturačnému 4-

kvadrantnému elekhomeru musí byť pripojený externý modem GPRS, skúšobná svorkovnica, 3-fázový 6

A plombovatel'ný istič' Umiestnenie elekhomera a ostatných prístĘov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane

ich montáŽe a zapojenia musĺ byť v súlade s platným interným predpisom Prevádzkovatel'a ,,Pravidlá pre

prevádzkovanie a montáŽ merania elektrickej energie" ktoý je dostupný na internetovej stránke

Prevádzkovatel'a www.zsdis.sk, Žiadatel' je povinný elektromer umiestniť do celoplastovej skrine USM
z dÔvodu bezdrÔtovej komunikácie s odpočtovou centrálou Prevádzkovatel'a'

3.15. Žiadatel' je povinný zabezpečiť Prevádzkovatelbvi nepľetżitý vol'ný prĺstup k meracĺm zariadeniam

za účelom odpočtu, opráv, výmeny a kontroly meradiel.
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3.16. Pred uvedenim zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky musĺ Prevádzkovatel'pĺsomne potvrdiť,

Že elektroenergetické zariadenia Ziadatel'a boli zrealizovaná podľa platných technických noriem,

Technických podmienok a na základe schváleneja odsúhlasenej projektovej dokumentácie.

3,17. Pred pripojením zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy je Ziadatel'povinný predloŽiť

Prevádzkovatel'ovi doklady o zaistenĺ bezpečnej prevádzky technického zariadenia v zmysle Vyhlášky
MPSVR sR č' 508/2009 Z. z., s B Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri

prevádzke technického zariadenia a $ 9 Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia.

3'18. Pred pripojenĺm zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy a následne vŽdy na

vyŽiadanie Prevádzkovatel'a je Žiadatel' povinný predloŽiť Prevádzkovatelbvi doklady o zabezpečenĺ
prevádzkovania a údżby pripojených elektroenergetických zariadení Žiadatel'a v technicky
zodpovedajúcom stave.

3.19.' Najneskôr 30 kalendárnych dnĺ pred uvedením zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky je

Ziadatel' povinný aktualizovať ,,Miestne prevádzkové predpisy pre obsluhu a údżbu" a predloŽiť ich na

odsúhlasenie na RC VN Prevádzkovatel'a.
3.20. Žiadatel'sa zaväzuje,Že pri projektovej príprave a realizácii pripojenia zariadenia na výrobu elektriny

bude postupovať v súlade s procesom pripojenia zariadenia na výrobu elektriny uvedenom na internetovej

stránke Prevádzkovatel'a www.zsdis.sk.
3.21' Výkup elektriny vyrobenej v zariadenĺ na výrobu elekhiny si je Žiadatel' povinný dohodnúť

samostatne s obchodnikom s elektrinou,
3.22. Po splneni všetkých obchodných a technických podmienok pripojenia je Ziadatel' povinný zvolať

záverečné preberacie konanie za účasti všetkých zainteresovaných účastnĺkov výstavby zariadenia na

výrobu elektriny a elektroenergetických zariadenĺZiadatel'a a zástupcov Prevádzkovatel'a'

3.23. Po uvedenĺ zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky má Prevádzkovatel' právo uskutočniť

kontrolné merania spätného vplyvu zariadenia na výrobu elektriny na kvalitu elektriny dodávanej do

distribučnej sústavy' Prevádzkovatel'uskutočni meranie na deliacom mieste analyzátorom tr. A v dvoch po

sebe nasledujúcich týŽdňoch v rozsahu nepretżitých 14 kalendárnych dnĺ. V prĺpade zistenia neŽiaducich

vplyvov alebo odchýlky od Technických podmienok je ich Ziadateľ povinný na svoje náklady ihned'

odstrániť, alebo odpojiť zariadenia na výrobu elektriny od distribučnej sristavy do odstránenia zistených
nedostatkov.

3'24' Žiadatel' je povinný zabezpečiť, aby elekhoenergetické zariadenie Žiadatel'a spínali počas ich
prevádzky poŽiadavky stanovené v platných Technĺckých podmienkach, vrátane podnienok stanovených

v Nariadenĺ komisie (EÚ) 2016/63'ĺ, ktor'ým sa stanovuje sietbvý predpis pre poŽiadavky na pripojenie

výrobcov elekhiny do elektrizačnej sústavy (Network Code for Requirements for Grid Connection applicable
to allGenerators).

3'25. Kontaktné osoby Žiadatel'a:

vo veciach zmluvných: Andrea Miklášová, telefin: +421911237 31B, email: miklasova.andrea@effe,sk
vo veciach technických: Andrea Miklášová, telefin: +421911237 31B, email: miklasova,andrea@effe.sk

Dohodnutý rozsah spolupráce

1' Žiadatel' sa zaväzuje vypracovať realizačnÚ projektovú dokumentáciu elektroenergetických zariadenĺ
Žiadatel'a a v termĺne do 30.12.2023 ju doručiť Prevádzkovatelbvi v jednom vyhotovenĺ v papierovej podobe

a v jednom vyhotovenĺ v elektronickej podobe vo formáte (doc/pdf). Záuäzok Žiadatel'a vypracovať

realizačnú pĄektovú dokumentáciu elektroenergetických zariadenĺ Žiadatel'a sa povaŽuje za splnený aŽ

dňom jej pĺsomného schválenia Prevádzkovatelbm'

/

ZAPADOSLOUENSKA
DlsTB IBU c ilÁ

9/9


