Zmluva
Zmluva o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny

(ďalej len „Zmluva”)

uzatvorená podľa § 269 ds. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov medzi zmluvnými stranami:
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO:
DIČ:
IČ DPH

Zastúpený:

36 361 518
2022189048
SK2022189048

Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka č. 3879/B
Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E0258
ďalej len „Prevádzkovateľ DS”

Bankové spojenie:
Číslo účtu/kód banky:
IBAN:
BIC:

Tatra banka, a. s.
2628178102/1100
SK8411000000002628178102
TATRSKBX

Výrobca elektriny – žiadateľ o pripojenie

Výrobca elektriny – prevádzkovateľ zariadenia na výrobu elektriny

so sídlom:

so sídlom:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Zapísaný v OR OS
oddiel
, vložka č.
Držiteľ povolenia na výrobu elektriny / potvrdenia o splnení oznamovacej
povinnosti podľa § 5 ods. 5 zákona o energetike

Zapísaný v OR OS
oddiel
, vložka č.
Držiteľ povolenia na výrobu elektriny / potvrdenia o splnení oznamovacej
povinnosti podľa § 5 ods. 5 zákona o energetike

Zastúpený:

Zastúpený:

Bankové spojenie:
Číslo účtu/kód banky:
IBAN:
BIC:

Bankové spojenie:
Číslo účtu/kód banky:
IBAN:
BIC:
(ďalej len „Výrobca“ alebo „Postupník“ a spolu s Prevádzkovateľom DS
a Žiadateľom aj len ako „zmluvné strany“)

(ďalej len „Žiadateľ“ alebo „Postupca“)
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I. Úvodné ustanovenia
1.1 Dňa
bola medzi Žiadateľom a Prevádzkovateľom DS uzatvorená Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu
elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., číslo zmluvy:
,
(ďalej len „Zmluva o pripojení“).
1.2 Vzhľadom na to, že Žiadateľ a Výrobca sa dohodli, že elektroenergetické zariadenie podľa Zmluvy o pripojení vybuduje a následne bude
prevádzkovať Výrobca, uzatvárajú zmluvné strany za účelom postúpenia všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o pripojení túto
Zmluvu.
II. Predmet Zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je prevod všetkých práv a povinností Žiadateľa ako postupcu vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení na Výrobcu ako postupníka
za podmienok uvedených v tejto Zmluve a to okamihom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
2.2. Výrobca týmto zároveň prehlasuje, že preberá od Žiadateľa všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení a nastupuje v celom
rozsahu v Zmluve o pripojení na miesto Žiadateľa.
2.3. Prevádzkovateľ DS týmto udeľuje v súlade s ustanovením § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka svoj súhlas s prevodom všetkých záväzkov
vyplývajúcich zo Zmluvy o pripojení zo Žiadateľa na Výrobcu.
III. Vyhlásenia a záväzky zmluvných strán
3.1 Žiadateľ vyhlasuje, že je plne oprávnený postúpiť všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení na Výrobcu a nie je mu známa žiadna
prekážka takéhoto prevodu.
3.2 Žiadateľ a Výrobca sa zaväzujú, že v prípade, ak by z akéhokoľvek dôvodu došlo k zániku platnosti Zmluvy o pripojení, uhradia Prevádzkovateľovi
DS spoločne a nerozdielne všetky náklady, ktoré Prevádzkovateľ DS vynaloží do dňa skončenia platnosti Zmluvy o pripojení v súvislosti s plnením
predmetu Zmluvy o pripojení.
3.3 Žiadateľ sa zaväzuje, že ak by akákoľvek osoba uplatnila voči Prevádzkovateľovi DS akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok z titulu
neoprávneného postúpenia práv a povinností Žiadateľa na Výrobcu podľa tejto Zmluvy, alebo ak sa preukáže nepravdivosť akéhokoľvek vyhlásenia
Žiadateľa uvedeného v tejto Zmluve, uhradí Žiadateľ Prevádzkovateľovi DS všetku škodu, ktorá Prevádzkovateľovi DS z tohto dôvodu vznikne.
3.4 Žiadateľ sa zaväzuje, že ak sa po uzavretí tejto Zmluvy zistí potreba získania súhlasov akejkoľvek tretej osoby, orgánu alebo inštitúcie potrebného
na platné a účinné postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o pripojení, Žiadateľ tieto bezodkladne zaobstará.
3.5 Prípadné vzájomné vyrovnanie medzi Žiadateľom ako postupcom a Výrobcom ako postupníkom v súvislosti s prevodom práv a povinností podľa
tejto Zmluvy nie sú predmetom tejto Zmluvy a Prevádzkovateľ DS do takýchto vzťahov nevstupuje a ani mu v súvislosti s takýmto vyrovnaním alebo
vzťahmi nemôžu vzniknúť žiadne záväzky.
3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve, sú dôvernými informáciami, o ktorých sú zmluvné strany
povinné zachovávať mlčanlivosť.
3.7 Výrobca prehlasuje, že je oprávnený používať elektroenergetické zariadenie, ktoré je predmetom Zmluvy o pripojení, na základe vlastníckeho či
iného práva.
IV. Platnosť a účinnosť Zmluvy
4.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa preukáže vznik akejkoľvek prekážky brániacej postúpeniu práv a povinností podľa tejto Zmluvy, má
Prevádzkovateľ DS právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
V. Spoločné a záverečné ustanovenia
5.1 Vzťahy zmluvných strán založené touto Zmluvou, ktoré Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
5.2 Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných
všetkými zmluvnými stranami.
5.3 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise zmluvy všetkými zmluvnými stranami 1 rovnopis.
5.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto Zmluvy Výrobca vstúpi do všetkých práv a povinností Žiadateľa
vyplývajúcich zo Zmluvy o pripojení.
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5.5 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá
za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa
zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím
Zmluvy a dotknutým ustanovením.
5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za Prevádzkovateľa DS:

Miesto, dňa

Meno a priezvisko

Podpis

Meno a priezvisko

Podpis

Za Žiadateľa:

Miesto, dňa

Meno a priezvisko

Podpis

Meno a priezvisko

Podpis

Za Výrobcu:

Miesto, dňa

Meno a priezvisko

Podpis

Meno a priezvisko

Podpis

Príloha: Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
číslo zmluvy:
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