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I. Úvodné ustanovenIa
1.1 Prevádzkovateľ je držiteľom povolenia č. 2007E 0258 v platnom znení na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia elektriny vydaného rozhodnutím 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a zabezpečuje prevádzkovanie regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území (ďalej len „distribučná 
sústava“). Prevádzkovateľ je výlučným vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

1.2 Žiadateľ má záujem vykonať cez časť vymedzeného územia, na ktorom Prevádzkovateľ prevádzkuje distribučnú sústavu, prepravu nasledovného 
nadrozmerného nákladu:  (ďalej len „nadrozmerný náklad“), ktorého podrobný technický opis je uvedený  
v žiadosti o posúdenie.

1.3 Keďže bezpečnej a plynulej preprave nadrozmerného nákladu bránia a/alebo ju ohrozujú elektroenergetické zariadenia distribučnej sústavy, ktoré sú 
umiestnené v trase prepravy nadrozmerného nákladu, Žiadateľ požiadal Prevádzkovateľa písomnou žiadosťou zo dňa  
o posúdenie možnosti prepravy nadrozmerného nákladu a stanovenie podmienok prepravy nadrozmerného nákladu, a ktorej neoddeliteľnou súčasťou bolo 
označenie nadrozmerného nákladu a jeho podrobný technický popis, špecifikácia trasy prepravy nadrozmerného nákladu a časový harmonogram prepravy 
nadrozmerného nákladu (v tejto zmluve len „žiadosť o posúdenie“). Žiadosť o posúdenie tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

1.4 Pre dôkladné posúdenie možnosti prepravy nadrozmerného nákladu a stanovenie podmienok prepravy nadrozmerného nákladu je potrebné na strane 
Prevádzkovateľa vykonať príslušné úkony a kroky (najmä, ale nielen meranie a diagnostiku v distribučnej sústave, vyhodnotenie a spracovanie podkladov, 
schválenie trasy prepravy nadrozmerného nákladu a časového harmonogramu prepravy nadrozmerného nákladu a prípravu zmluvy o spolupráci pri preprave 
nadrozmerného nákladu).

1.5 Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.

II. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa posúdiť možnosť prepravy nadrozmerného nákladu a stanoviť podmienky prepravy nadrozmerného 

nákladu a záväzok Žiadateľa zaplatiť Prevádzkovateľovi za vykonanie uvedených činností odplatu dohodnutú v tejto zmluve.
2.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje posúdiť možnosť prepravy nadrozmerného nákladu podľa žiadosti o posúdenie a stanoviť podmienky prepravy nadrozmerného 

nákladu v lehote 10 pracovných dní odo dňa pripísania sumy odplaty podľa bodu 3.1 tejto zmluvy na účet Prevádzkovateľa.
2.3 Záväzok Prevádzkovateľa podľa bodu 2.2 tejto zmluvy sa považuje za splnený

zmluva o posúdení prepravy nadrozmerného nákladu
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

zmluva

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:
západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

IČO: 36361518
DIČ: 2022189048
IČ DPH: 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”

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach zmluvy:

IBAN: SK8411000000002628178102 
BIC: TATRSKBX

Žiadateľ:

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Zapísaný v OR OS , 
oddiel , vložka č. 
Registrácia 

Ďalej len „Žiadateľ“ 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach zmluvy:

IBAN: 
BIC:  

Číslo Zmluvy
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a) dňom odoslania písomného súhlasu Prevádzkovateľa s prepravou nadrozmerného nákladu spolu s návrhom zmluvy o spolupráci pri preprave 
nadrozmerného nákladu, ktorej prílohami budú trasa prepravy nadrozmerného nákladu a časový harmonogram prepravy nadrozmerného nákladu, 
ktoré sú v súlade s návrhom trasy prepravy nadrozmerného nákladu a časovým harmonogramom prepravy nadrozmerného nákladu uvedenými 
v žiadosti o posúdenie,

b) dňom odoslania písomného nesúhlasu Prevádzkovateľa s prepravou nadrozmerného nákladu podľa žiadosti o posúdenie spolu s návrhom 
zmluvy o spolupráci pri preprave nadrozmerného nákladu, ktorej prílohami budú trasa prepravy nadrozmerného nákladu a časový harmonogram 
prepravy nadrozmerného nákladu, ktoré nie sú v súlade s návrhom trasy prepravy nadrozmerného nákladu a časovým harmonogramom 
prepravy nadrozmerného nákladu uvedenými v žiadosti o posúdenie, ktoré Prevádzkovateľ navrhuje Žiadateľovi ako alternatívne riešenie prepravy 
nadrozmerného nákladu, ktoré Prevádzkovateľ vypracoval v súčinnosti so Žiadateľom podľa bodu 2.4 tejto zmluvy,

c) dňom odoslania písomného nesúhlasu Prevádzkovateľa s prepravou nadrozmerného nákladu podľa žiadosti s odôvodnením nesúhlasu, ak zmluvné 
strany nedospeli k vzájomne akceptovateľnému riešeniu umožňujúcemu prepravu nadrozmerného nákladu.

2.4 Žiadateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi aktívnu súčinnosť pri príprave a spracovaní trasy prepravy nadrozmerného nákladu a časového 
harmonogramu prepravy nadrozmerného nákladu tak, aby Prevádzkovateľ pri ich spracovaní mohol Žiadateľovi navrhnúť pri postupe podľa bodov 2.3 písm. 
a) alebo 2.3 písm. b) vzájomne akceptovateľné riešenie umožňujúce prepravu nadrozmerného nákladu.

2.5 Žiadateľ je povinný informovať Prevádzkovateľa o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa prepravy nadrozmerného náladu, ktoré môžu mať vplyv na prepravu 
nadrozmerného nákladu. Žiadateľ je povinný upozorniť Prevádzkovateľa na všetky riziká, ktoré súvisia s prepravou nadrozmerného nákladu, najmä, ale nielen 
na riziká vyplývajúce z povahy nadrozmerného nákladu, jeho fyzikálnych, chemických a iných vlastností. Ak Žiadateľ neuviedol vyššie uvedené skutočnosti 
už v žiadosti o posúdenie, je tak povinný urobiť ihneď po podpise tejto zmluvy, najneskôr však do 3 kalendárnych dní od úhrady odplaty podľa bodu 3.2 tejto 
zmluvy.

2.6 Prevádzkovateľ má právo odmietnuť súhlas s prepravou nadrozmerného nákladu najmä ale nie len, ak: a) eviduje voči žiadateľovi neuhradené pohľadávky 
po lehote ich splatnosti; b) preprava nadrozmerného nákladu po Žiadateľom navrhovanej trase alebo podľa Žiadateľom navrhovaného harmonogramu môže 
znemožniť alebo ohroziť plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo záväzkových vzťahov, pričom 
sa tento nedostatok nepodarilo odstrániť postupom podľa bodu 2.4 tejto zmluvy.

III. Platobné PodmIenky a fakturácIa
3.1 Žiadateľ sa zaväzuje za výkon činností Prevádzkovateľa podľa tejto zmluvy zaplatiť Prevádzkovateľovi odplatu, ktorá predstavuje fixný poplatok vo výške podľa 

Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s., (ďalej len „cenník“) platného v čase podpisu tejto zmluvy (ďalej len „odplata“). 
Cenník je uverejnený na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.zsdis.sk. Žiadateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že sa s cenníkom riadne 
oboznámil a bez výhrad s ním súhlasí.

3.2 Žiadateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odplatu na základe preddavkovej faktúry v lehote splatnosti uvedenej na preddavkovej faktúre. Prevádzkovateľ 
je povinný vystaviť preddavkovú faktúru a odoslať ju Žiadateľovi najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa, keď bola táto zmluva podpísaná Žiadateľom 
doručená Prevádzkovateľovi. Splatnosť preddavkovej faktúry je 5 kalendárnych dní od jej vystavenia Prevádzkovateľom. Žiadateľ je povinný pri úhrade odplaty 
uviesť ako variabilný symbol číslo preddavkovej faktúry. Odplata sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy odplaty na účet Prevádzkovateľa uvedený 
na preddavkovej faktúre s uvedením správneho variabilného symbolu. Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov vystaví faktúru za platbu prijatú pred dodaním. Prevádzkovateľ vykoná do 15 dní od odoslania stanoviska v zmysle čl. II ods. 2.3. 
tejto zmluvy faktúru za odplatu, v ktorej zohľadní zaplatenú sumu preddavku na odplatu.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že nezaplatenie odplaty Žiadateľom v lehote splatnosti je podstatným porušením tejto zmluvy a Prevádzkovateľ je oprávnený 
od tejto zmluvy okamžite odstúpiť. Zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle Prevádzkovateľa od tejto zmluvy odstúpiť Žiadateľovi.

Iv. kontaktné osoby a doručovanIe
4.1 S cieľom zabezpečiť efektívnu a pružnú komunikáciu sa zmluvné strany dohodli na nasledovných kontaktných osobách.

a) Kontaktné osoby za Prevádzkovateľa:
Meno a priezvisko: , tel.:  e-mail: 
Meno a priezvisko: , tel.:  e-mail: 

b) Kontaktné osoby za Žiadateľa:
Meno a priezvisko: , tel.:  e-mail: 
Meno a priezvisko: , tel.:  e-mail: 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktné osoby uvedené v bode 4.1 tejto zmluvy nie sú oprávnené meniť alebo ukončiť túto zmluvu.
4.3 Korešpondencia medzi zmluvnými stranami týkajúca sa zmeny alebo ukončenia platnosti tejto zmluvy musí byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu 

zmluvnej strany uvedenú v úvode tejto zmluvy alebo inú adresu, ktorú zmluvná strana písomne na tento účel oznámi druhej zmluvnej strane. Dňom uloženia 
na pošte sa zásielka bude považovať za doručenú, a to aj v prípade, ak sa zmluvná strana o jej uložení na pošte nedozvedela.

4.4 Ostatná komunikácia a korešpondencia týkajúca sa tejto zmluvy môže byť uskutočnená prostredníctvom kontaktných osôb zmluvných strán telefonicky alebo 
elektronickou poštou. 
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v. zmluva o sPoluPrácI PrI PrePrave nadrozmerného nákladu
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na prijatie návrhu zmluvy o spolupráci pri preprave nadrozmerného nákladu podľa bodu 2.3 tejto zmluvy Žiadateľom 

je 10 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh zmluvy o spolupráci pri preprave nadrozmerného nákladu podpísaný Žiadateľom 
musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručený na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v úvode tejto zmluvy. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie 
zmluvy o spolupráci pri preprave nadrozmerného nákladu zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení 
návrhu zmluvy o spolupráci pri preprave nadrozmerného nákladu Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy o spolupráci pri 
preprave nadrozmerného nákladu, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.

vI. záverečné ustanovenIa
6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
6.2 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
6.3 Zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť alebo previesť žiadne práva alebo povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej zmluvnej strany.
6.4 V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neplatné, 

nedostatočne určité alebo nevykonateľné, zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy takúto neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo 
nevykonateľnosť takým spôsobom, aby bol zmysel tejto zmluvy naplnený.

6.5 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi 
zmluvnými stranami.

6.6 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom Prevádzkovateľ dostane po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami 2 rovnopisy a Žiadateľ dostane 2 
rovnopisy.

6.7 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.

Číslo zmluvy: 

za Prevádzkovateľa: V Bratislave

za Žiadateľa:

Miesto, dňa

Miesto, dňa

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Meno, priezvisko a funkcia

Meno, priezvisko a funkcia

Meno, priezvisko a funkcia

Meno, priezvisko a funkcia
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