
Príloha č. 1 — Technicképodmienky pripojenia Šřsp'ŕngůlčääENSKA

1. Zo strany Prevádzkovatel'a:

Predmetom technickýchpodmienok pripojeniaje zriadenie nového nemeraného odberného miesta Žíadatel'a v zmysle bodu ll. Špecifikácia pripojenia

tejto Zmluvy.

Prevádzkovateľzabezpečí:

1.1 osadenie istiacej skrine na podpernom bode č. 21, vrátane prívodnéhokáblu.

Vybavuje: JozefKovalčík, Západoslovenskádistribučná,a.s., Správa energetickýchzariadení.

Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel©zsdis.sk,web: www.zsdis.sk.

2. Deliace miesto:

Vývodové svorky poistkových spodkovv istiacej skrini na podpernom bode číslo 21.

3. Zo strany Žiadatel'a:

Žiadatel'pred realizáciou zabezpečí:

3.1 vypracovanierealizačnej projektovej dokumentácie (ďalej PD) na elektroenergeticke'zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach

oprávnenou osobou, konzultáciuPD s Prevádzkovateľom a predloženie PD na konečnéodsúhlasenie Prevádzkovatelbvi,

Žiadateľ ďalej zabezpečí:

3.2 vybudovanienovej elektrickej prípojky od deliacehomiesta po rozvádzač nemeraného odberu káblom podl'a odsúhlasenej projektovej

dokumentácie,

3.3 osadenie hlavného ističa svypínacou charakteristikou'B", v zmysle bodu ||. Špecihkácia pripojeniatejto Zmluvy, umiestnenom v rozvádzačí

nemeraného odberu (odporúčame plastové vyhotovenie)minimálne 60 cm nad upravenýmterénom na verejne prístupnom mieste, s krytím lP

43/20,

3.4 vyhotoveniekrytu svoriek hlavného ističa a všetkých nemeraných častítak, aby boli plombovatel'ne',

3.5 trvalé označenie hlavného ističa nápisom: NEMERANY ODBER.

Žiadatel'po realizácii doručí Prevádzkovatelbvi:

1 x správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) vybudovanéhoelektroenergetickéhozariadenia od deliaceho miesta po rozvádzač

nemeraného odberu vrátane,

1 x plán skutočného vyhotoveniaelektroenergeticke'hozariadenia podl'a bodov 3.2 a 3.3, s vyznačenímrealizátoraa dátumu realizácie, potvrdený

oprávneným zhotovitel'om s vyznačenímvšetkých zmien oproti projektovanémustavu na podklade odsúhlasenej PD.

Kompletnúdokumentáciu potvrdzujúcusplnenie technickýchpodmienok pripojenia (okrem projektovej dokumentácie), nám zašlite:

v elektronickejforme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: www.zsdissk/dokumentacia alebo v papierovejforme na doručovaciuadresu :

Západoslovenskádistribučná,a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
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Projektovú dokumentáciu nám zašlitevýlučnev papierovejforme na doručovaciuadresu: Západoslovenskádistribučná,a.s., P. 0. BOX 292, 81000

Bratislava 1.

V pripade akejkoľvek komunikáciev tejto veci, prosím uvedte značku - čislo Zmluvy o pripojení.

Na plnenie vyššie uvedených technických podmienok pripojeniazo strany Ziadatel'a je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy o

pripojeníoboma zmluvnýmistranami. Uplynutím tejto lehotyZmluva () pripojenízaniká.

Ziadatel'jepovinný:

— udržiavaťsvoje elektroenergetickézariadenia v technickyzodpovedajúcomstave tak, aby vyhovovali požiadavkám,ktoré sú stanovené platnými

právnymipredpismi a technickýminormami, a aby neohrozili život, zdraviealebo majetok osôb a nespôsobovaliporuchy v distribučnejsústave,

- dodržaťTechnické podmienky prevádzkovateľa distribučnejsústavy a Pravidlá pre prevádzkovaniea montáž merania elektrickej energie, ktoré

sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovatel'a (www.zsdis.sk).

Telefónny kontaktZiadatel'a1 0905 610108

Emailový kontaktŽiadatel'a: starosta©oponicsk
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