Kategória zákazníkov NN
Číslo zmluvy:

ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA ODBERATEĽA
DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 656/2004 Z. z.
o energetike

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy
Názov : BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Sídlo : Hviezdoslavova 168/168,
018 63 Ladce

Odberateľ
Názov :
Sídlo :

IČO: 47 238 721
IČ DPH: SK2023521555
DIČ: 2023521555
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne
Odd.: Sro, vložka číslo: 26234/R, deň zápisu
10.05.2012
Číslo účtu: 1173058002/1111 UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
ďalej len „BEE3“

Rodné číslo (IČO):
IČ DPH:
DIČ:
Obchodný register Okresného súdu
Odd.:
, vložka č.:
Číslo účtu: Banka :
ďalej len „Odberateľ“

I.
Predmet zmluvy
Na základe požiadavky Odberateľa o Pripojenie do distribučnej sústavy BEE3, alebo o navýšenie rezervovanej kapacity
sa BEE3 zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Pripojenie zariadenia,
alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho
miesta.
II.
Špecifikácia odberného a odovzdávacieho miesta, termín realizácie pripojenia

Názov odberného miesta:
Objekt:
Ulica / č. orient. / popis / Časť obce:
Obec / Okres / PSČ:
Číslo odberného miesta:
Špecifikácia odberného miesta:
Spôsob prístupu k meraniu :
Napäťová hladina meracieho miesta :
Stupeň zabezpečenia dodávky
Rezervovaná kapacita:
Rezervovaná kapacita:
Spôsob merania a stanovenie náhradných hodnôt:
Zmluva sa týka:
N
Odovzdávacie miesto (miesto odovzdania kvality) :
Napäťová hladina odovzdávacieho miesta :
Termín realizácie pripojenia

NN
kW
A (veľkosť hlavného ističa v ampéroch)
Nového pripojenia / zvýšenia hodnoty hlavného ističa
Odbočením z NN rozvodu BEE3
NN
Do 35 dní odo dňa pripísania pripojovacieho poplatku
na účet BEE3

III.
Pripojovací poplatok
Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť BEE3 pripojovací poplatok vo výške stanovenej platným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len
,,ÚRSO“ ) ako pevnú cenu za pripojenie do distribučnej sústavy BEE3 – ďalej len pripojovací poplatok. Pripojovací poplatok uhradí odberateľ zálohovo
vopred. Výška a termín úhrady pripojovacieho poplatku sú uvedené v článku VIII – Faktúra zálohový list.
K prijatej platbe vystaví BEE3 faktúru v súlade s platným zákonom o DPH. Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku vykoná BEE3 vyúčtovacou faktúrou,
vystavenou do 15 dní odo dňa vzniku práva na pripojenie. V prípade, že platba bude uhradená na iný účet, alebo iný variabilný symbol, prípadne v inej ako
dohodnutej výške, bude považovaná za neuhradenú a Odberateľovi nevznikne nárok na pripojenie.
Úhradou pripojovacieho poplatku odberateľovi nevzniká nárok na majetkovú účasť na elektroenergetickom zariadení vybudovanom BEE3 za účelom
pripojenia.
IV.
Podmienky pripojenia
Pripojenie k distribučnej sústave BEE3 sa uskutočňuje v súlade s pripojovacími podmienkami stanovenými vo vyjadrení BEE3 , v súlade s Obchodnými
podmienkami pripojenia k distribučnej sústave a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami Zákona o energetike, s
ktorými sa zmluvné strany riadne oboznámili. Obchodné podmienky pripojenia k distribučnej sústave sú k dispozícii na internetovej stránke BEE3 –
www.bioelektro.sk. Pri nesplnení povinnosti odberateľa uvedených v zmluve, alebo v platnom vyjadrení BEE3, alebo pri nezabezpečení potrebnej
súčinnosti Odberateľa spojenej s pripojením nevzniká Odberateľovi nárok na pripojenie.
V.
Termín realizácie pripojenia
Termín realizácie pripojenia zariadenia je do 35 dní odo dňa úhrady pripojovacieho poplatku a je závislý odo dňa právoplatného stavebného povolenia na
vybudovanie elektroenergetického zariadenia BEE3. BEE3 si vyhradzuje právo na zmenu termínu realizácie pripojenia, alebo zmenu technického riešenia
pripojenia, pričom zmena termínu realizácie pripojenia môže byť zo strany BEE3 vykonaná bez potreby písomného dodatku.
Odberateľovi vzniká právo na pripojenie dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktoré je vydané pre BEE3 ako Prevádzkovateľa
distribučnej sústavy na vybudované elektroenergetické zariadenie.
V prípade, že Odberateľ neuhradil pripojovací poplatok v stanovenom termíne ,, Dátum splatnosti vo Faktúre – zálohovom liste“ je povinný podať novú
Žiadosť o pripojenie. V takomto prípade bude stanovený nový termín realizácie pripojenia.
VI.
Platnosť zmluvy
Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy bola vypracovaná na základe Žiadosti odberateľa a na základe dodaných podkladov
potrebných pre vypracovanie zmluvy. BEE3 prijalo Žiadosť odberateľa a súhlasí s pripojením zariadenia odberateľa do Distribučnej sústavy BEE3 za
podmienok uvedených v zmluve a vyjadrení BEE3. Odberateľ úhradou pripojovacieho poplatku na účet BEE3 s číslom Variabilného symbolu, ktorý je
nezameniteľný a je viazaný na odberné miesto súhlasil s podmienkami uvedenými v zmluve a súhlasil s uzatvorením Zmluvy o pripojení zariadenia
odberateľa do distribučnej sústavy.
VII.
Záverečné ustanovenia
Pri zmene požiadavky Odberateľa, ktorá podstatne zmení dohodnuté podmienky sa uzatvára nová zmluva.
Odberateľ dáva BEE3 súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch BEE3 ako prevádzkovateľa
distribučnej sústavy, a to v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej činnosti BEE3. Odberateľ je povinný pripojovací poplatok zaplatiť na účet BEE3 s
číslom variabilného symbolu uvedeného v Zmluve, najneskôr do 180 dní odo dňa doručenia Zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty, 180 dní, je Odberateľ
povinný podať novú Žiadosť. Riadnym zaplatením pripojovacieho poplatku Odberateľ súhlasí so všetkými podmienkami Zmluvy, prijíma návrh Zmluvy
BEE3 a Zmluva sa považuje za uzavretú dňom pripísania pripojovacieho poplatku na účet BEE3 (s príslušným číslom variabilného symbolu). Zaplatenie
pripojovacieho poplatku je podmienka na realizáciu pripojenia odberného elektrického zariadenia Odberateľa k distribučnej sústave BEE3. Uzavretím
Zmluvy Odberateľ berie na vedomie vznik práv a povinnosti pre BEE3 a Odberateľ, ktoré pre nich vyplývajú z Právnych predpisov a z Technických a
obchodných podmienok.
Odberateľ vyhlasuje, že údaje ktoré poskytol sú správne a technický a právny stav odberného miesta umožňuje BEE3 pripojenie Odberateľa do jeho
distribučnej sústavy.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.
Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom, zákonom o energetike, príslušnými vyhláškami Ministerstva
hospodárstva SR, výnosmi a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR, Prevádzkovým poriadkom BEE3, Obchodnými podmienkami
pripojenia a ostatne všeobecne právnymi predpismi. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatv árajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na základe
vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, alebo nápadne nevýhodných podmienok.
III.
FAKTÚRA - ZÁLOHOVÝ LIST č. (variabilný symbol)
Faktúra – zálohový list nie je faktúrou pre účely odpočítania DPH.
V zmysle Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy fakturujeme Vám zálohovo pripojovací poplatok vo výške stanovenej
Rozhodnutím ÚRSO ako pevnú cenu pre napäťovú úroveň NN :
Výška zálohovej platby ( bez DPH)

EUR

Výška zálohovej platby (vrátane DPH)

EUR

Variabilný symbol platby (totožný s číslom Faktúry - zálohový list) :
Dátum splatnosti: zosúladiť s lehotou 180 dní na prijatie zmluvy
Spôsob úhrady:

prevodom

Zálohovú platbu za pripojovací poplatok vo výške :
Číslo : IBAN: SK9011110000001173058002

V Ladcoch, dňa:

EUR uhraďte na účet : BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.

SWIFT: UNCRSKBX

s variabilným symbolom :

Za BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.:
konateľ Michal Vašek

