
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU 
uzavretá podľa§ 50 a nasl. v spojení s § 151n a nasl. a§ 531a§532 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") 

ev. č. Budúceho povinného: 
ev. č . Budúceho oprávneného: 201289-0170000341 -ZBZ_ VB 
ev. č. Žiadateľa : 

Čl.1. 
Zmluvné strany 

1.1 Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 

1.2 

1.3 

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Zastúpená: Ing. Jaroslav Baška - predseda 
IČO: 36 126 624 
DIČ: 2021613275 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďalej aj ako „Budúci povinný") 

Západoslovenská distribučná, a.s. 
Sídlo: 
Zapísaná v: 

Zastúpená: 

IČO: 
IČDPH: 
IBAN: 

(ďalej aj ako „Budúci oprávnený") 

Tomáš Gazda, rodné priezvisko 
Trvalý pobyt: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo : 

IBAN: 

(ďalej aj ako „Žiadate!"') 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1 

oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B 
Ing. Xénia Albertová - vedúca riadenia vlastníckych vzťahov 
na základe poverenia č . 00363-URl-POIN zo dňa 18.09.2020 
Jaroslav Klimaj - expert riadenia vlastníckych vzťahov 
na základe poverenia č . 00363-URl-POIN zo dňa 18.09.2020 
36 361 518 
SK2022189048 
SK59 11 00 0000 0026 261 O 6826 

. 911 05 Trenč í n 

(Budúci povinný, Budúci oprávnený a Žiadateľ ďalej spoločnej aj ako „Zmluvné strany" jednotlivo aj ako „Zmluvná 
strana"). 

Čl. 2. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Budúci povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku v katastrálnom území Zamarovce, obec Zamarovce, 
okres Trenčín : 

Parcelné číslo Re ister KN LVč. V'mera v m2 Druh pozemku 
944/1 c 424 18051 Zastavaná locha a nádvorie 

(ďalej aj ako „Budúca zaťažená nehnuteľnosť") . Kópia listu vlastn íctva tvorí prílohu tejto zmluvy a je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 

2.2 Budúci oprávnený je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia elektriny vydaného 
rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej aj ako „Povolenie") a zabezpečuje prevádzkovanie 
distribučnej sústavy na vymedzenom území, na ktorom sa nachádza aj Budúca zaťažená nehnuteľnosť. 

2.3 Za účelom pripojenia stavby Žiadateľa „Obytná štvrť „V sadoch", Široká ulica, Orechové - TN" (ďalej aj ako 
„Plánovaná stavba") Budúci oprávnený a Žiadateľ uzatvorili dňa 11 .02.2020 zmluvu o pripojení odberných 
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elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170000341 {ďalej aj ako „zmluva o pripojení"). V Zmtuve 
o pripojení sa Budúci oprávnený zaviazal, že vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo elektroenergetické stavby 
a zariadenia distribučnej sústavy. Zároveň si Budúci oprávnený a Žiadateľ v Zmluve o pripojení dohodli úpravu práv a 
povinností pri výstavbe elektroenergetických stavieb a zariadení distribučnej sústavy. Zmluvou o pripojení sa Žiadateľ 
zaviazal Budúcemu oprávnenému zabezpečiť mu práva zodpovedajúce vecnému bremenu k časti Budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti tak, ako je ďalej uvedené v tejto zmluve, pričom sa Budúcemu oprávnenému zároveň zaviazal, že za 
Budúceho oprávneného prevezme všetky záväzky na úhradu odplaty za zriadenie takýchto práv Budúcemu povinnému 
a že bude znášať všetky náklady s tým spojené. 

2.4 Za účelom pripojenia stavby Žiadateľa k distribučnej sústave Budúceho oprávneného budú v rámci Plánovanej stavby 
na Budúcu zaťaženú nehnuteľnosť umiestnené nasledovné elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej 
sústavy: 
a) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie, 
vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej aj ako „Elektroenergetické zariadenie") v zmysle 
projektovej dokumentácie na Plánovanú stavbu. 

2.5 V súvislosti s výstavbou Elektroenergetického zariadenia bolo stavebným úradom Mesto Trenčín dňa 22.10.2019 
vydané územné rozhodnutie č. ÚSaŽP 2019/417 41/126783/18-Dud, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11 .2019 
(ďalej aj ako „Územné rozhodnutie"). 

2.6 Ziadateľ požiada príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia, ktorým bude povolená výstavba 
Elektroenergetického zariadenia. Po vybudovaní Elektroenergetického zariadenia Budúci oprávnený požiada príslušný 
stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie Elektroenergetického zariadenia. 

2.7 Elektroenergetické zariadenie sa bude nachádzať na časti Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu podľa 
výkresovej dokumentácie S0.06 Prípojka VN, ktorý je súčasťou Plánovanej stavby, názov výkresu SITUÁCIA, číslo 
výkresu 2.1, dátum vyhotovenia 11/2019n vyhotoviteľ EL-PROMONT Trenčín , Milan Balaj (ďalej aj ako „Predbežný 
plán"). Kópia Predbežného plánu týkajúca sa budúcej zaťaženej nehnuteľnosti tvorí prílohu tejto zmluvy a je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predbežný plán bude pre účely budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 
a prevzatí záväzku upresnený geometrickým plánom vypracovaným podľa čl. 5„ ods. 5.4 tejto zmluvy. 

Čl. 3. 
PREDMET ZMLUVY 

3.1 Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú , že na základe písomnej výzvy Budúceho oprávneného doručenej 
Budúcemu povinnému a Žiadateľovi v lehote a s obsahom uvedeným v čl. 4. tejto zmluvy uzavrú najneskôr do 6 
mesiacov po dni nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie Elektroenergetického 
zariadenia {ďalej aj ako „Kolaudačné rozhodnutie") zmluvu o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku (ďalej aj 
ako „Zmluva o zriadení vecného bremena"), predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na Budúcej 
zaťaženej nehnuteľnosti v prospech Budúceho oprávneného v znení a v rozsahu určenom podľa čl. 5. tejto zmluvy a 
záväzok Žiadateľa uhradiť jednorazovú odplatu Budúcemu povinnému za zriadenie vecného bremena na Budúcej 
zaťaženej nehnuteľnosti vo výške, ktorá bude v Zmluve o zriadení vecného bremena určená podľa čl. 5„ ods. 5.5 tejto 
zmluvy. 

Čl. 4. 
VÝZVA NA UZATVORENIE ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 

4.1 Budúci oprávnený bude oprávnený vyzvať Budúceho povinného a Žiadateľa na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného 
bremena písomnou výzvou po vybudovaní elektroenergetických zariadení. 

4.2 Výzva na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí byť 
zaslaná doporučenou zásielkou na adresu Budúceho povinného a Žiadateľa uvedenú v čl. 1. tejto zmluvy alebo inú 
adresu, ktorú Budúci povinný a Žiadateľ Budúcemu oprávnenému na tento účel písomne oznámia. Dňom uloženia na 
pošte sa výzva bude považovať za doručenú, a to aj v prípade odmietnutia jej prevzatia adresátom. 

4.3 Budúci povinný nie je povinný podpísať Zmluvu o zriadení vecného bremena skôr ako bude podpísaná Žiadateľom . 

Čl. 5. 
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 

5.1 Zmluvné strany sa týmto zaväzujú uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie 
vecného bremena spočívajúceho v povinnosti Budúceho povinného ako vlastníka Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti 
strpieť na Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne vypracovanom podľa čl. 5„ 
ods. 5.4 tejto zmluvy: 
a) uloženie Elektroenergetického zariadenia, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie Elektroenergetického zariadenia 

a jeho odstránenie; 
(ďalej aj ako „vecné bremeno") za podmienok ďalej dohodnutých v Zmluve o zriadení vecného bremena a záväzok 
Žiadateľa zaplatiť Budúcemu povinnému jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena, ktorej výška bude 
v Zmluve o zriadení vecného bremena určená podľa čl. 5„ ods. 5.5 tejto zmluvy. 
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5.2 Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú. 
5.3 Vecné bremeno bude zriadené ako vecné bremeno „in personam" v prospech Budúceho oprávneného. 
5.4 žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady (bez nároku na ich náhradu Budúcim oprávneným) vypracovanie 

geometrického plánu na určen ie rozsahu zaťaženia Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti vecným bremenom (ďalej aj ako 
„Geometrický plán") po uložení Elektroenergetického zariadenia v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou 
Plánovanej stavby a na podklade porealizačného geodetického zamerania Elektroenergetického zariadenia. Rozsah 
vecného bremena bude v geometrickom pláne vyznačený ako koridor vecného bremena o šírke 1,0 m po oboch 
stranách krajných káblov podzemného vedenia. Budúci povinný uvedie do Zmluvy o zriadení vecného bremena údaje 
o výmere zameraného vecného bremena na základe Geometrického plánu. Žiadateľ doručí Budúcemu oprávnenému 
tri vyhotovenie (originál) úradne overeného Geometrického plánu týkajúceho sa Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti do 5 
(piatich) kalendárnych dní odo dňa jeho úradného overenia. Budúci oprávnený doručí Budúcemu povinnému jedno 
vyhotovenie (originál) úradne overeného Geometrického plánu týkajúceho sa Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti 
najneskôr s výzvou na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena podľa čl. 4. tejto zmluvy. 

5.5 Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena bude v Zmluve o zriadení vecného bremena stanovená ako 
spoločná náhrada za zriadenie vecného bremena vyšpecifikovaného v čl. 5„ ods. 5.1 tejto zmluvy na Budúcej 
zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu určenom Geometrickým plánom vypracovaným podľa čl. 5„ ods. 5.4 tejto zmluvy, a 
to vo výške určenej uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým bude schválené zriadenie 
vecného bremena na Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti. Uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, ktorým bude schválené zriadenie vecného bremena na Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti , bude tvoriť prílohu 
Zmluvy o zriadení vecného bremena a bude jej neoddeliteľnou súčasťou . Výška jednorazovej náhrady za zriadenie 
vecného bremena bude stanovená podľa čl. 32 ods. (2) Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v platnom znení. 

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť budúceho oprávneného zaplatiť jednorazovú náhradu, ktorá bude v Zmluve 
o zriadení vecného bremena určená podľa čl. 5„ ods. 5.5 tejto zmluvy, preberá v súlade s § 531 a § ~· '.\2 zakona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj ako „Občiansky zákonník") na seba Žiadateľ a ostatné 
Zmluvné strany s prevzatím tohto záväzku Žiadateľom súhlasia. Zmluvné strany sa dohodli, že jednorazovú náhradu 
určenú podľa čl. 5„ ods. 5.5 tejto zmluvy zaplatí Budúcemu povinnému Žiadateľ do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní 
odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o zriadení vecného bremena na účet Budúceho povinného, ktorý 
bude uvedený v Zmluve o zriadení vecného bremena. 

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností na základe Zmluvy o 
zriadení vecného bremena podá Budúci povinný. Správne poplatky spojené s katastrálnym konaním vo veci vkladu 
vecného bremena do katastra nehnuteľností na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena bude znášať Žiadateľ 
(bez nároku na ich náhradu Budúcim oprávneným). Budúci povinný podá návrh na vklad vecného bremena do katastra 
nehnuteľností na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní po zaplatení 
jednorazovej náhrady podľa čl. 5, ods. 5.6 tejto zmluvy. Žiadateľ sa zaväzuje predložiť Budúcemu povinnému e - kolky 

5.8 

5.9 

6.1 

potrebné na zaplatenie správneho poplatku vo veci vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností do 30 
(tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o zriadení vecného bremena. Za 
účelom podania návrhu na vklad vecného bremena na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena sa Budúci povinný 
zaväzuje písomne potvrdiť Žiadateľovi a Budúcemu oprávnenému zaplatenie jednorazovej náhrady, a to do 10 
(desiatich) kalendárnych dní odo dňa pripísania jednorazovej náhrady na účet Budúceho povinného. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením jednorazovej náhrady podľa čl. 5„ ods. 5.5 tejto zmluvy budú vysporiadané 
všetky nároky Budúceho povinného ako vlastníka Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti , vyplývajúce zo zriadenia vecného 
bremena podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena, vrátane nárokov Budúceho povinného ako vlastníka Budúcej 
zaťaženej nehnuteľnosti na jednorazovú náhradu za zriadenie zákonných vecných bremien a nútené obmedzenie 
užívania Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti Budúcim povinným ako vlastníkom Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti 
v ochrannom pásme Elektroenergetických zariadení podľa § 11 zákona č . 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov, a že si Budúci povinný ako vlastník Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti nebude z tohto titulu 
uplatňovať žiadne ďalšie nároky voči Budúcemu oprávnenému. Týmto nie je dotknutý nárok Budúceho povinného ako 
vlastníka Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti na náhradu škody, ak mu vznikne po podpise tejto zmluvy porušením 
povinností Budúceho oprávneného pri výkone práv vyplývajúcich z vecného bremena. 
Ak Budúci povinný bezdôvodne, po schválení zriadenia vecného bremena pod ľa čl. 5„ ods. 1 tejto zmluvy uznesením 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, alebo Žiadateľ si nesplní záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení 
vecného bremena na základe výzvy Budúceho oprávneného, vykonanej v súlade s čl. 4. tejto zmluvy, môže Budúci 
oprávnený požadovať, aby vyhlásenie vôle Budúceho povinného alebo Žiadateľa bolo nahradené súdnym rozhodnutím 
alebo môže požadovať náhradu škody spôsobenej mu porušením záväzku Budúceho povinného alebo Žiadateľa 
uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena. 

Čl. 6. 
VYHLÁSENIA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Budúci povinný vyhlasuje, že: 
a) je oprávnený samostatne nakladať s Budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou , 
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b) na Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy , 
c) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti do katastra 

nehnuteľností. 

Budúci povinný sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zániku všetkých povinností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo alebo znemožnilo uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena 
v zmysle tejto zmluvy alebo výkonu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu Budúcim oprávneným. Budúci povinný 
sa najmä zaväzuje, že Budúcu zaťaženú nehnuteľnosť , ani jej časť , ktorá má byť zaťažená vecným bremenom v 
zmysle schválenej projektovej dokumentácie a vyznačenom v Predbežnom pláne: 
a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez včasného informovania Budúceho oprávneného a ani 
b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva zodpovedajúce vecnému bremenu 

Budúcim oprávneným. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si navzájom poskytnú všetku súčinnosť nevyhnutne potrebnú v súvislosti s uzavretím a 
plnením tejto zmluvy. 
Budúci povinný berie na vedomie, že s uložením Elektroenergetického zariadenia podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzniká ochranné pásmo Elektroenergetického zariadenia, ktoré 
bude vybudované v rámci Plánovanej stavby v rozsahu definovanom v čl. 2„ ods. 2.4 tejto zmluvy a vyznačenom 
v Predbežnom pláne. 
Budúci povinný berie na vedomie, že zriadením a uložením Elektroenergetického zariadenia vznikne Budúcemu 
oprávnenému podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov právo vstupovať na Budúcu zaťaženú nehnuteľnosť v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej 
činnosti. 

Budúci povinný berie na vedomie, že Budúci oprávnený môže poveriť výkonom činností uvedených v čl. 5„ ods. 5.1 
tejto zmluvy tretie osoby. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci oprávnený bude oprávnený podať návrh na vydanie Kolaudačného rozhodnutia 
povoľujúceho užívanie Elektroenergetického zariadenia až po obdržaní Geometrického plánu v súlade s čl. 5„ ods. 5.4 
tejto zmluvy. Žiadateľ sa s Budúcim oprávneným súčasne dohodli, že v prípade ak Budúci oprávnený nedodrží termín 
plnenia predmetu Zmluvy o pripojení dohodnutý v Zmluve o pripojení z dôvodu, že Žiadateľ nedodá Geometrické plány 
v lehote neumožňujúcej Budúcemu oprávnenému dodržanie termínu plnenia predmetu Zmluvy o pripojení dohodnutý v 
Zmluve o pripojení, sa Žiadateľ podpísaním tejto zmluvy vzdáva nároku na náhradu akejkoľvek škody, ktorá mu 
preukázateľne vznikne z dôvodu nedodržania termínu plnenia Zmluvy o pripojení dohodnutého v Zmluve o pripojení zo 
strany Budúceho oprávneného. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že Oprávnený je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (link: 
http s ://rpvs. gov .sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/9716). 
Budúci povinný sa zaväzuje zabezpečiť prerokovanie schválenia zriadenia vecného bremena na Budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční po obdržaní písomnej výzvy na uzatvorenie Zmluvy 
o zriadení vecného bremena. Zmluvné strany berú na vedomie, že písomná výzvy na uzatvorenie Zmluvy o zriadení 
vecného bremena musí byť doručená Budúcemu povinnému v dostatočnom časovom predstihu pred zasadnutím 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to min. 30 (tridsať) kalendárnych dní pred zasadnutím 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Čl. 7. 
UMOŽNENIE STAVEBNÉHO UŽÍVANIA 

7.1 Budúci povinný týmto prenecháva časť Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v nevyhnutnom rozsahu vyznačenom 
v Predbežnom pláne Budúcemu oprávnenému, aby ju Budúci oprávnený dočasne po dobu odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy do dňa vzniku vecného bremena podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá bude uzavretá medzi 
Zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, užíval na umiestnenie, výstavbu a užívanie Elektroenergetického 
zariadenia, a udeľuje svoj výslovný súhlas s takýmto užívaním a zmenami na časti Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti 
pre účely stavebného konania aj kolaudačného konania. 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci oprávnený je oprávnený užívať časť Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti na 
základe súhlasu Budúceho povinného udeleného v čl. 7„ ods. 7.1 bezodplatne. 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom vydania Kolaudačného rozhodnutia zaniká Budúcemu oprávnenému jeho 
oprávnenie na bezodplatné užívanie Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v dohodnutom rozsahu. 

Čl. 8. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Budúci povinný sa zaväzuje zverejniť túto 
zmluvu do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami a písomne oznámiť Budúcemu 
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8.9 

oprávnenému a Žiadateľovi zverejnenie tejto zmluvy do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa jej zverejnenia. 
V prípade, že na Elektroenergetické zariadenie nebude vydané Kolaudačné rozhodnutie v lehote do 3 rokov odo dňa 
nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy, táto zmluva sa ruší od začiatku , Zmluva o zriadení vecnM " brz1nena 
podľa čl. 5. tejto zmluvy sa neuzatvorí a žiadna zo Zmluvných strán si neuplatní žiadne sankcie, ani náhradu škody. 
Budúci oprávnený je v takom prípade povinný uviesť Budúcu zaťaženú nehnuteľnosť do pôvodného stavu. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 
Príloha č. 1: Kópia výpisu z listu vlastníctva č . 424 
Príloha č. 2: Predbežný plán (výkres S0.06 Prípojka VN s názvom SITUÁCIA, číslo výkresu 2.1, dátum 

vyhotovenia 11/2019) 
Príloha č . 3: Informácie spoločnosti Západoslovenská distribučná , a.s., o ochrane osobných údajov 
Vzťahy Zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z akéhokoľvek 
dôvodu prehlásené 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. 
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy a jej príloh je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných strán 
formou písomných dodatkov podpísaných všetkými Zmluvnými stranami. 
Zmluva je vyhotovená v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch , z čoho dve vyhotovenia sú určené pre Budúceho povinného, 
tri vyhotovenia pre Budúceho oprávneného a jedno pre Žiadateľa . 
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej 
vôle, táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, túto zmluvu si prečítali , jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 
Osobné údaje, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane osobných údajov, 
ktoré sú dostupné vždy v aktuálnom znení na www.zsdís.sk/GDPR. 

Budúci povinný : 

V Trenčíne dňa „ „„ .. . . 1. 

podpis : / 
meno : -ln_g_/1~a_ro_s_la_v_B-as~-ila,__~-

funkcia : predseda 
Trenčiansky samosprávny kraj 

Budúci oprávnený : 

V Bratislave dňa „„„„ „ . „ „ „ „ „ „„„„„ . „ „ . 

podpis 
meno : Ing. Xénia Albertová 
funkcia : vedúca riadenia vlastníckych vzťahov 
Západoslovenská distribučná , a.s. 

Žiadateľ: 

V Trenčíne dňa „.„:. . 5.'7„J„.~Q~ ;J 

podpis 
meno : Tomáš ,Gázd4 

\ 

podpis 
meno : Jarosla~ Klimaj 
funkcia : expert riadenia vlastníckych vzťahov 
Západoslovenská distribučná, a.s. 
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úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

Okres: Trenčín 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: ZAMAROVCE 
Katastrálne územie: Zamarovce 

Dátum vyhotovenia 24.03.2021 
čas vyhotovenia : 12:47:23 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 424 
CASf A: MAJETKOVA PODST A TA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

941 

Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. 

19503 zastavaná plocha a nádvorie 22 

Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

2 
944/ 1 18051 zastavaná plocha a nádvorie 22 1 
944/ 3 1 zastavaná plocha a nádvorie 25 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná 
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti 
25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti 

Umiestnenie pozemku: 
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

CASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

2 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, PSČ 
911 01, SR 

IČO: 

Titul nadobudnutia Z 3160/08 - delimitačný protokol -v.z.120/08 

Účastník právneho vzťahu : Správca 

3 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 
Trenčínb, PSČ 91105, SR 

IČO: 

1 / 1 

/ 

Z 570/09 - k vlastníkovi č.2 je správa k nehnuteľnostiam parcelné číslo 941 , 944/1, 944/3 - vz.64/09, vz.96/15 

ÔASŤC: ŤARCHY 
Por.č. : 

2 Z 4663/2011 vecné bremeno v prospech ZSE Distribúcia,a.s., Bratislava, IČ0:36 361 518 podľa§ 10 ods.1 a 5 v 
spojení s§ 69 ods. 10 zákona č.656/2004 Z.z. o energetike v rozsahu podľa GP.č.36566497-34212011 na parcely 
č. (C 941) -v.z.289/11 

2 Z 2472/2014 Vecné bremeno v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, IČ0:36 361 518 podľa§ 
22 a nasl. zák.č.79/1957 Zb. v spojení s§ 96 ods. 4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike v rozsahu podľa 
GP.č.36566497-338/2013 na parcely č . (C 941) - v.z.118/14 

Iné údaj e: 

2 Z 2435/15 - Zápis geometrického plánu č. 35 850 566 - 557/a/14 -vz.96115 
3 Z 570/09 - k vlastníkovi č.2 je správa k nehnuteľnostiam parcelné číslo 941, 944/1, 944/3 - vz.64/09, vz.96115 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1 /1 Údaje platné k: 23.03.2021 18:00 



Informácie o ochrane osobných 
údajov - Zákazník 

Informácie o ochrane osobných údajov 
V súvislosti s výkonom našej činnosti získavame osobné údaje odberateľov 
elektriny (vrátane zraniteľných odberateľov), výrobcov elektriny, žiadateľov, 
užívateľov sústavy, vlastníkov nehn uteľností, používateľov našich apli kácií 
a ďalších fyzických osôb (ďa lej len„zákazníci"). Chceme, aby naši zákazníci 
mali p reh ľad o tom, aké osobné údaje používame, čo s nimi robíme, komu ich 
poskytujeme a tiež rozumeli svojim právam, prostredníctvom ktorých môžu 
vykonávať kontrolu nad spracúvaním svojich osobných údajov. 

Tento dokument poskytuje in formácie o podmienkach spracúvania osobných 
údajov zá kazníkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len„GDPR") 2. 
a zákonom č. 18/2018 Zz. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon") . 

Informácie uvedené v tomto dokumente platia v prípadoch, keď spracúvame 
osobné údaje ako prev,idzkovateľ. Ďalšie informácie o ochrane osobných 
údajov môžu byť poskytnuté aj prostredníctvom samostatnej info rmácie 
alebo vyhlásenia. 

1. ZÁKLADNÉ POJMY 

Sme p resvedčení, že viac inform ácií prispieva k lepšiemu porozumeniu 
pravidiel spracúvania osobných údajov. V nasledujúcej čast i preto 
uvádzame vysvetlen ie najdôležitejších pojmov používaných v súvislosti 
s ochranou osobných údajov. 3. 

ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo 
kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo li kvidácia, pričom 
nezáleží na tom, či sa vykonávajú automatizovane alebo manuálne. 

Profilovanie - je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania 
osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov 
na vyhodnotenie urč itých osobných aspektov týkajú(rh sa ~yzickej . 
osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej 
fyzickej osoby súvisiacich s maje tkovými pomermi, osobnými 
preferenciam i, záujmami, spo ľa hlivosťou, správaním, polohou alebo 
pohybom. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spo ločnosť Západoslovenská distribučná, a s, so sídlom čule nova 6, 
816 47 Bratislava, I ČO 36 361518, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 3879/B (len„ZSD" 
alebo„my" v prís lušnom gramatickom tvare), e-mail: odberatel@ 
zsdis.sk alebo vyrobca@zsdis.sk, Zákaznícka linka 0850 333 999 
(zo zahraničia volajte +421 232 11 54 00), wwwzsdis.sk spracúva 
osobné údaje zákazníkov v rozsahu a za podmienok uvedených 
v tomto dokumente a ako prevádzkovateľ zodpovedá za ich 
ochranu a spracúvanie. Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, 
ZSD taktiež nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov 
sprostredkovateľm i, ktorých na tento úče l poveri la. 

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje - sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifi kovanej 
alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba 
je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä 
odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokali zač n é 
údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden č i viaceré prvky, 
ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyzio logickú, genetickú, mentálnu, 
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

3.1 Kategórie osobných údajov 

1/6 

Dotknutá osoba - je identi fikovaná alebo identifikovateľná fyzická 
osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Za dotknutú osobu sa považujú 
všetci zákazníci ZSD, ktorí sú fyzickými osobami (vrátane podnikateľov 
-SZČO) . 

Prevádzkovateľ- je subjekt, ktorý určuj e podmienky spracúvania 
osobných údajov a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov. 

Sprostredkovateľ - znamená subjekt, ktorý spracúva osobné 
údaje v mene prevádzkovateľa . Prevádzkovateľ môže poveriť 
sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov bez súhlasu dotknutej 
osoby, musí sa však presvedčiť o tom, že sprostredkovateľ poskytuje 
dostatočn é záruky na zabezpečenie súladu spracúvania osobných 
údajov s GDPR. 

Spracúvanie - predstavuje operácie/činnost i vykonávané s osobnými 
údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, 
štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, 
vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, 

V závislosti od konkrétneho účelu spracúva nia a právrieho z~kla du 
spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov (konkrétny rozsah 
osobných údajov využívaných na príslušný účel je uvedený v bode 32): 
a) Ide nti fikačné údaje (meno, priezvisko, titu l, dátum narodenia, 

I ČO, štátna prís l ušnosť, údaje o úradných dokladoch, údaje 
o zápise v registri alebo inej evidencii); 

b) Kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska/miesta podnikania, 
korešpondenčná adresa, telefónne čís l o, e-mailová adresa); · 

c) údaje o bankovom spojení; 
d) Informácie o odbernom/odovzdávacom mieste (adresa, EIC 

kód, číslo miesta spotreby, vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti , 
dodávateľ elektriny, typový diagram a technické parametre - ak 
sú osobnými údajmi); 

e) Informácie o fakturovaných alebo inkasovaných sumách; 
f) Informácie o kompenzačných platbách: 
g) Informácie o spotrebe elektriny, výrobe elektriny a zdrojoch 

energie; 
h) Informácie o využívaní služieb, najmä druhu využívaných služieb, 

spôsobe využívania služieb a údaje o poskytnutých plneniach; 
i) In formácie o tom, že odberateľ sa považuje za zra n iteľného 

odberateľa elektriny v domácnosti; 
j) Pridelené identifikátory (čís l o obchodného partnera, čís l o 

zm luvy); 
k) Prihlasovacie údaje do aplikácií (prihlasovacie meno/ID 

používateľa, e-mail, heslo); 



Informácie o ochrane osobných 
údajov - Zákazník 

1) Informácie o výške neuhradených pohľadávok a neoprávnených 
odberoch elektriny; 

m) Ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom v súvislosti so vzťahom 
k ZSD alebo ri ešením zákazníckych požiadaviek, reklamácií alebo 
v rámci inej komunikácie; 

n) Kamerový záznam dotknutej osoby; 
o) Zvukové nahrávky hovorov; 
p) Informácie o interakcii a spätnej väzbe zákazníka (skúsenosti so 

službami, požiadavky, sťažnost i , reklamácie); 
q) ďalšie údaje potrebné na plnenie zákonných požiadaviek 

a obhajovanie, up l atňovanie a preukazovanie právnych nárokov. 

3.2 Právny základ a účel použitia osobných údajov 
Osobné údaje zákazníkov používame, ak je to nevyhnutné na plnenie 
zmluvy resp. v rámci predzmluvných vzťahov, ak nám ich použitie 
ukladajú právne predpisy, ak je to nevyhnutné na ochranu našich 
oprávnených záujmov alebo ak nám zákazníci udeli li platný súh las. 

Spracúvanie údajov na základe súhlasu sa vyznačuje dobrovoľnosťou, 
čc ;namená, že zákazník ako dotknutá osoba má právo súhlas 
kedykoľvek odvolať. V takom prípade prestaneme osobné údaje 
používať a ak neexistuje iný právny základ pre ich použitie alebo 
uchovávanie, bez zbytočného odkladu ich zlikvidujeme. 

Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov na úče ly plnenia zmluvy 
a predzmluvných vzťahov predstavuje zmluvnú požiadavku Ak 
nemáme k dispozícii osobné údaje v potrebnom rozsahu (najmä 
na overenie totožnosti a získanie údajov potrebných pre plnenie 
zmluvy). nemôžeme zmluvu uzatvoriť. 

Chceme chrá n iť určité záujmy, ktoré sú dôležité pre riadny výkon našej 
podnikateľskej či n nosti (napr vymáhať neuhradené platby, náhradu 
škody vzniknutej neoprávneným odberom elek triny a obhajovať 
iné právne nároky), pričom na tento úče l používame osobné údaje 
zákazníkov. Vždy dbáme na to, aby naše oprávnené záujmu neboli 
neprimerané. Ak napriek tomu majú zákazníci obavu, že spracúvanie 
prevažuje nad ich základnými právami a slobodami, môžu voči nemu 
namietať. 

Osobné údaje spracúvame a poskytujeme iným subjektom aj 
v prípadoch, kedy na to existuje zákonná požiadavka ustanovená 
právnymi predpismi. 

Získané osobné údaje môžu byť následne spracúvané na štatistické 
úče ly spôsobom z l učiteľným s pôvodným úče lom spracúvania, pričom 
ZSD zabezpečí, aby boli použité osobné tldaje len v nevyhnutnej miere 
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ZSD spracúva osobné údaje v rámci predzm luvných vzťahov (nap i. 
na zaslanie zmluvy o pripojení, ak zákazník požiada o jej uzatvorenie 
telefonicky či cez elektronický formulár). na uzatvorenie, zmenu 
a ukončenie zmluvy v súlade s právnymi predpismi, na pripojenie 
a prístup k distribučnej sústave, zabezpečenie distribúcie elektriny 
a ostatných distribučných služieb, poskytovanie služieb distribúcie 
elektriny a iných služieb, v procese zmeny dodávateľa elektriny alebo 
zmeny odberatei'a, na podporu výroby elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie a podporu výroby elektriny vysoko úč i nnou 
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kombinovanou výrobou, na vykonanie prelož.ky energetického 
zariadenia, nájom energetického zariadenia, v súvislosti s nájomnými 
zmluvami a zmluvami týkajúcimi sa vlastníckych práv a vecných 
bremien k nehnuteľnostiam, umožnenie prístupu k fyzickej 
infraštruktúre, poskytovanie ďa l ších služieb v závislosti od predmetu 
zmluvy, na využívanie apli kácií ZSD (Dis t r i bučný portá l, Geoportál, 
Mobi lná apli kácia a i_). fakturáciu, vybavenie požiadaviek zákazníka 
a komunikáciu so zákazníkom v ďa l š ích záleži tostiach. 

Na tento úče l používame kategórie osobných údajov podľa bodu 3.1 
písm. a) - e). g), j). k). m). pričom presný rozsah spracúvaných údajov 
vyplýva z príslušnej zmluvnej dokumentácie a ďa l ších dokumentov. 

Doba spracúvania osobných údajov je vymedzená trvaním zmluvného 
vzťahu. Po ukončení zmluvy osobné údaje naďa l ej uchovávame 
a spracúvame na úče ly plnenia zákonných povinností a našich 
oprávnených záujmov, a to v sú lade s registratúrnym poriadkom 
a regis tratúrnym plánom až po dobu 1 O rokov od ukončenia zmluvné 
vzťa h u, pok ia ľ v budúcnosti nevznikne odôvodnená potreba uchovávat 
údaje dlhšiu dobu (napr. z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu 
alebo iného konania). Osobné údaje budú použité len na splnenie 
úče l ov spracúvania pretrvávajúcich aj po ukončení zmluvného vzťahu 
a nebudeme ich používať iným spôsobom. 

3.2.2 Zákonná povinnosť 
V rámci plnenia povinností ustanovených právnymi predpismi 
spracúvame osobné údaje (vrátane ich poskytovania iným subjektom) 
najmä na nasleduj úce tlče l y 

riešenie súdnych sporov (zákon č. 160/2015 Zz. Civil ný sporový 
poriadok, zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok 
a súvisiace predpisy). 
riešen ie sporov mediáciou (zákon č. 420/2004 Z z o mediácii 
a súvisiace predpisy). 
poskytovanie informácií na úče ly trestného konania (zákon 
č. 301/2005 Z.z Trestný poriadok, zákon č. 171/1993 Zb. 
o Policajnom zbore a súvisiace predpisy). 
poskytovanie informácií potrebných na zis tenie skutkového stavu 
(zákon č. 160/20.15 Z.z. Civi lný sporový poriadok a súvisiace 
predpisy), 
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (zákon 
č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov), 
alternatívne riešenie nespotrebi teľských sporov (zákon 
č . 250í2012 Z.z o regu láci i v sieťových odvetviach). 
riešenie exekúcií (zákon č. 59/2018 Zz Exekučný poriadok), 
konkurzy a reštruktura lizácie (zákon č. 7 /2005 Zz o konkurzoch 
a reštrukturalizáciách). 

správa registratúry - evidovanie, tvorba, uklada nie, ochrana 
registratúrnych záznamov, prístup k nim a zabezpečenie 
ich vyraďovania (zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch 
a registratúrach). 
riešenie správnych konaní (zákon č. 71/1967 Zb. správny 
poriadok a súvisiace predpisy), 
konanie o priestupkoch (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
a súvisiace predpisy). 

ln1 
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riešenie reklamácií (zákon č . 250/2007 Zz o ochrane 
spotrebiteľa), 
vybavovanie žiadostí dotknutých osôb o uplatnenie práv podľa 
GDPR a Zákona, 
oznámenie porušenia ochrany osobných údajov podľa nariadenia 
GDPR a Zákona, 
spracovanie účtovných dokladov (zákon č. 431 /2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty), 
správa daní (zákon č. 563/2009 Z.z. Daf1ový poriadok, zákon č. 
595/2003 Z.z. o dani z príjmov), 
vyjadrenie dotknutého orgánu k projektovej dokumentácii 
na účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia 
(zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon), 
registrácia a veden ie evidencie registrovaných odberných rniest 
(zákon č. 251/2012 Z.z o energetike, vyhláška č. 24/2013 
Z.z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného 
trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu 
s plynom), 
informovan ie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR 
o odberateľoch, ktorí zmenili dod,ivateľa (zákon č. 251/2012 Zz 
o energetike), 
vedenie evidencie sťažností odberateľov elektriny v domácnosti 
(zákon č 251/2012 Zz o energetike), 
informovanie odberateľov dodávateľa o začatí dodávky poslednej 
inštancie (zákon č. 251/2012 Zz o energetike), 
oznámenie určeného typového diagramu (zákon é. 251 /2012 
Z z o energetike), 
poskytovanie údajov organizátorovi krátkodobého trhu 
s elektrinou na účel zúčtovania odchýlok, centrálnej fakturácie, 
poskytovania údajov subjektom zúčtovania, poskytovania 
agregovaných údajov Ministerstvu hospodárstva SR a vytvárania 
bi lancií a štatistík (zákon č . 251í2012 Z.z. o energetike, vyhláška 
č. 24/2013 Zz. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie 
vnútorného trhu s plynom), 
meranie elektriny a odpočet meradla (zákon č. 251/2012 Zz. 
o energetike), 
poskytovanie údajov o odbere elektriny na základe žiadosti 
odberateľa alebo ním splnomocneného dodávateľa (zákon č. 
251/2012 Zz. o energetike, vyhláška č. 24/2013 Zz ktorou sa 
ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou 
a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom), 
preskúšanie meradla na žiadosť odberateľa (zákon č. 251 /2012 
Zz o energetike), 
informovanie odberateľa o výmene meradla, stave meradla 
a súvisiacom prerušení dodávky (zákon č. 25 1/2012 Zz 
o energetike), 
umožnenie kontroly stavu určeného meradla odberateľovi (zákon 
č. 251/2012 Zz. o energetike), 
vedenie evidencie zraniteľných odberateľov elektriny 
v domácnosti, informovanie týchto odberateľov o plánovanom 
obmedzení alebo prerušení distribúcie elektriny, zasielanie výzvy 
na preukázanie podmienok na zaradenie do evidencie (zákon č. 
251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška č. 24/2013 Z.z ktorou sa 
ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou 
a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom), 
evidencia a vyhodnotenie štandardov kvality, úhrada 
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kompenzačných platieb (zákon č. 251/2012 Zz. o energetike, 
vyhláška č. 236/2016 Z.z ktorou sa ustanovujú štandardy kvality 
prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny), 
poskytovanie údajov nevyhnutných na výkon činnosti 
zúčtovateľa podpory (zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko líčinnej kombinovanej 
výroby), 
plnenie príslušných zákonných alebo regulačných požiadaviek 
v osobitných prípadoch podľa ďalších právnych predpisov 

Na tento účel používame kategórie osobných lídajov uvedené v bode 
3.1 písm a) - o), q), pričom presný rozsah spracúvaných údajov · 
vyplýva z príslušných právnych predpisov a konkrétnej situácie. 

Doba uchovávania osobných údajov vychádza z príslušných právnych 
predpisov Pokiaľ v konkrétnom prípade nevznikne odôvodnená 
potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu, sú údaje uchovávané 
najdlhšie 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu . 

Osobné údaje sú poskytované orgánom verejnej moci a ďalším 
oprávneným osobám podľa príslušných právnych predpisov. Ide najmä 
o dodávateľov elektriny, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, 
súdy, advokátov, exekC1torov, notárov, správcov konkurznej podstaty, 
mediátorov, orgány čin né v trestnom konaní, správcu dane, okresné 
úrady, Urad na ochranu osobných údajov SR, Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví, Slovenskú obchodnú inšpekciu, Ministerstvo vnútra SR. 

3.2.3 Oprávnený záujem 
Oprávnený záujem predstavuje základ pre spracúvanie osobných 
údajov vtedy, keď sledujeme určité pre nás dôležité záujmy, pričom 
spracúvanie osobných údajov sa vyžaduje na ochranu a plnenie týchto 
záujmov. Keďže sa na použitie údajov zákazníkov nevyžaduje udelenie 
predchádzajúceho súhlasu, spracúvanie osobných úcjov )d musí 
uskutočňovať primeraným spôsobom, ktorý môžu dotknuté osoby 
očakávať v súvis losti so vzťahom voči ZSD a tak, aby nedochádzalo 
k nadmernému zásahu do záujmov a základných práv dotknutých 
osôb. 

Proti spracúvaniu údajov na účely oprávnených záujmov 
máte právo uplatniť námietku. V takorn prípade môžeme ďa l ej 
spracúvať vaše osobné údaje, len pokiaľ preukážeme nevyhnutné 
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi 
záujmami, právami a slobodami. 

ZSD spracúva osobné údaje na účely oprávnených záujmov, ktorými sú: 
ochrana majetku a majetkových práv prevádzkovateľa, 
ochrana života a zdravia osôb, 
preukazovanie dodržiavania zákonných povinností, 
plnenie zm luvných povinností (vyplývajúcich zo zmlúv s inou 
ako dotknutou osobou), 
zabezpečenie a zvyšovanie kvality služieb, starostlivosť 
o zákazníkov a zvyšovanie ich spokojnosti 

ZSD spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu 
predovšetkým na nasledujlíce účely 
a) Evidencia žiadostí dotknutých osôb o uplatnenir pr2v. 

Spranívané sú kategórie osobných údajov podľa bodu 3.1 písm 
a) - b), rn), a to po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti. 
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b) Uplatňovanie, obhajovanie a preukazovanie právnych nárokov 
(napr. na vymáhanie pohľadávok, náhrady škody, vydanie 
bezdôvodného obohatenia) . Rozsah spracúvaných kategórií 
osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a)-m), o), q). Doba 
uchovávania sa odvíja od zákonných premlčacích lehôt Pokiaľ 
neexistuje odôvodnený predpoklad dlhšieho uchovávania 
v konkrétnom prípade, sú údaje zlikvidované po uplynutí 10 
rokov. 

c) Vymáhanie neuhradených pohľadávok a náhrady škody 
vzniknutej z dôvodu neoprávneného odberu elektriny. Hozsah 
spracúvaných kategórií osobných lJdajov podľa bodu 3.1 písm. 
a), b), d), g), 1) Doba uchovávania sa odvíja od zákonných 
premlčacích lehôt Pokiaľ neexistuje odôvodnený predpoklad 
dlhšieho uchovávania v konkrétnom prípade, sú lJdaje 
zlikvidované po uplynutí 10 rokov. 

d) Evidencia došlej a odoslanej korešpondencie. Rozsah 
spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. 
a) - b). Doba uchovávania predstavuje 5 rokov od prijatia resp. 
odoslania korešpondencie. 

e) Správa a evidencia zm lúv a iných dohôd. Spracúvané sú kategórie 
osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a) - d), j) v závislosti 
od kon krétneho dokumentu. Údaje sú uchovávané najdlhšie 10 
rokov od ukončenia zm luvy. 

f) Zabezpečenie prístupu k distribučnej sústave na základe rámcovej 
distribučnej zmluvy uzatvorenej s dodávateľom elektriny Rozsah 
spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. 
a) -d), j). Doba uchovávania predstavuje 5 rokov od ukončenia 
prístupu k sústave. 

g) Zabezpečenie distribúcie elektriny a d i strib učných služieb 
na základe rámcovej distrib učnej zmluvy s dodávateľom 
elektriny. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa 
bodu 3.1 písm a) - b), d), j). Udaje sú uchovávané po dobu 5 
rokov od ukončenia poskytovania služieb. 

h) Obmedzenie, prerušenie a obnovenie distrib1kie elektriny. 
Spracúvané sú kategórie osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. 
a) - b), d), j). Doba uchovávania predstavuje 5 rokov. 

i) Montáž meradla a prístup k meradlu a k odbernému 
elektrickému zariadeniu na účel vykonania kontroly, výmeny, 
odobratia meradla a zistenie odobratého množstva. Rozsah 
spracúvaných kategórií osobných údajov podi'a bodu 3.1 písm. a), 
b) ad) Doba uchovávania: 5 rokov. 

j) Proces zmeny dodávateľa elektriny a zmeny odberateľa v rámci 
plnenia povinností vyplývajúcich z rámcovej distribučnej zmluvy 
uzatvorenej s dodávateľom elektriny. V rámci spracúvania sú 
údaje poskytované pôvodnému aj súčasnému dodávateľovi 
elektriny zákazníka. Rozsah spracúvaných kategórií osobných 
údajov podľa bodu 3.1 písm. al - b), d), j). Doba uchovávania 5 
rokov od vykonania zmeny. 

k) Zasielanie údajov dodávateľov i elektriny na účely fakturácie. 
Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 
písm. a) - b), d), g), j). Doba uchovávania: počas trvania zmluvy, 
na základe ktorej dodávateľ elektriny pre zákazníka zabezpečuje 
distribúciu elektriny od ZSD. 

1) Prieskum spokojnosti zákazníkov so službami ZSD a ich 
hodnotenie za úče lom optimali zovan ia a zvyšovania kva lity 
poskytovaných služieb a spokojnosti zákazníkov v prípadoch, 
kedy zákazn íci vzhľadom na vzťah so ZSD môžu primerane 
očakávať, že budú kontaktovaní (napr. zákazníci, ktorí 
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v nedávnom období riešili rek lamáci u, kontaktova li zákaznícku 
či poruchovú linku, bol im namontovaný inteligentný merací 
systém, vykonali samoodpočet cez aplikáciu). Rozsah 
spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. 
a), b), h) am). Osobné údaje sú uchovávané do vyhodnotenia 
analýzy. 

m) Riešenie prípadov zodpovednosti za vady plnenia. Rozsah 
spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. 
a), b), d), m). Údaje sú uchovávané počas 5 rokov od ukončenia 
riešenia prípadu. 

n) Odstraňovanie porúch distribučnej sústavy. Spracúvajú sa 
kategórie podľa bodu 3.1 písm. a), b) ad). Doba uchovávania: 5 
rokov od odstránenia poru chy. 

o) Kamerový záznam v prevádzkových objektoch a prvkoch kritickej 
infraštruktúry. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov 
podľa bodu 3.1 písm. n). údaje sú likvidované automaticky 
po uplynutí 15 dní od vyhotovenia záznamu, pok i aľ v danom 
prípade neexistuje odôvodnená potreba ich ďalšieho 
uchovávania. 

p) Evidencia jednorazového vstupu do priestorov. Rozsah 
spracúvaných kategórií osobných údajov meno, priezvisko, číslo 
občianskeho preukazu, č ís l o služobného preukazu alebo č ís l o 
cestovného dokladu, štátna p rís lušnosť. Doba uchovávania: 1 ro~ 

q) Priamy marketing - zasielanie informácií o ponukách vlastných 
služieb v prípadoch, kedy existuje predpoklad, že tieto informácit 
zákazníka zaujímajú, nakoľko využíva podobnú službu. Priamy 
marketing sa uskutočňuje len poštou alebo e-mailom (nie 
te lefonicky), pričom zákazníci majú možnosť voči nemu 
kedykolvek nam ietať. V prípade námietky nebudú osobné 
údaje ďalej použité na priamy marketing. Rozsah spracúvaných 
osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska/ 
miesta podnikania, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, 
informácie o využívaných službách. Osobné údaje sú uchovávané 
najdlhšie po dobu trvania vzťahu so ZSD (tzn. priamy rnarketinCJ 
sa neuskutočňuje vo vzťahu k bývalým zákazníkom). 

r) štatistické úče l y. Spracúvajú sa adresné údaje a údaje 
týkajúce sa vzťahu so ZSD, a to len v odôvodnených prípadoch 
a v nevyhnutnej miere, pričom výstupy obsahujúce štatistické i 
údaje neobsahujú osobné údaje. Údaje sú spracúvané počas 
prípravy štatistických údajov. 

3.2.4 Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa vyžaduje, pokiaľ 
sprac1ívanie nie je možné uskutočniť na niektorom z vyššie uvedených 
právnych základov. Zá kazn ík ako dotknutá osoba môže súh las 
vyjadriť rôznymi spôsobmi, najmä písomne, ústne či elektron ickými 
prostriedkami (napr. označen ie políčka vo webovom formu lári). 

Súhlas sa vyznačuje predovšetkým tým, že musí byť slobodný 
(dotknutá osoba nesmie byť nútená ho udelil) a dobrovoľný. 
Dobrovoľnosť znamená, že udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať, 
a to rovnako jednoduchým spôsobom, akým bol súh las poskytnutý (čo 
však neznamená, že musí ísť nevyhnutne o totožný spôsob). Ak dôjde 
k odvolaniu súhlasu, osobné údaje nesmú byť ďalej spracúvané a musia 
sa zl ikvidovať (za predpokladu, že neexistuje iný účel spracúvania 
za ložený na inom právnom základe). Odvolanie súhlasu nemá vplyv 
na zákonnosť spracúvania uskutočneného pred odvolaním súhlasu. 
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znícku ZSD spracúva osobné údaje zákazníkov na základe poskytnutia tak, aby sme vedeli zabezpeč iť právne požiadavky na ochranu 
:rací platného súhlasu na nasledujúce ú čely: údajov. ZSD poskytuje osobné údaje zákazníkov tiež do ručovate ľom, 

písm 
kuriérskym spo l očn ostiam ako aj iným subjektom v rozsahu zákonom 

Prieskum spokojnosti zákazníkov so službami ZSD a ich hodnotenie ustanovených povinností (pozri bod 3.2.2). 
Jtenia za úče lom optimal izovania a zvyšovania kvali ty poskytovaných služieb 

h 
a spokojnosti zákazníkov v prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY A ICH UPLATNENIE 
pre spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu. Rozsah 

písm. spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 písm a), b), 5.1 Práva zákazníka 
1nčenia h) am). Osobné údaje sú uchovávané počas platnosti súhlasu. Zákazník ako dotknutá osoba má právo: 

kedykoľvek odvo l ať súhlas so spracúvaním osobných údajov, . 
1 3.3 Zdroj osobných údajov zís kať od ZSD potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, 
1ania: 5 ZSD získava osobné 1ídaje predovšetkým pria mo od z,íkazníkov ako ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup 

kritickej 
dotknutých osôb, od dodávateľa elektri ny, ktorý zabezpečuje pre k týmto osobným údajom, informácie o spracúvaní osobných 
zákazníka distribúciu elektriny a súvisiace d i str i bučné služby na základe údajov a kópiu t'.1dajov (za ďa l šie kópie, o ktoré zákazník 

'daj ov rámcovej distrib u čnej zmluvy so ZSD, od orgánov verejnej moci požiada, môže ZSD účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci 
<y a ďa l š ích subjektov uvedených v bode 3.22. Ak je potrebné získať administratívnym nákladom), 
1om osobné údaje od inej fyzickej osoby, požadujeme predchádzajúci aby ZSD bez zbytočného odkladu opravi la nesprávne osobné 

písomný súhlas dotknutej osoby, pokia ľ právne predpisy neustanovujú údaje, ktoré sa ho týkajú, 
inak. právo na vymazanie tzn. právo dosia h nuť u ZSD bez zbytočného 

J, číslo 
odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, 

3.4 Automatizované rozhodovanie, profilovanie, cookies a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať 
íslo ZSD nevykonáva automatizované individuá lne rozhodovanie bez osobné údaje, ak sú sp lnené podmienky ustanovené v č l. 17 
11 rok. ľudského zásahu, ktoré by malo na zákazníkov právne úči nky alebo GDPR, 
;rných podobne významný vplyv. na obmedzenie spraoívania osobných údajov v prípadoch 
lrmácie ustanovených v č l. 18 GDPR, 
amy Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie založené právo na prenosnosť údajov tzn. právo získať osobné údaje, 

na profilovaní, ktoré by malo právne alebo podobne významné účinky ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol ZSD, a to v štruktúrovanom, 
(č l. 22 GDPR). Ak by mali byť osobné údaje spracúvané profilovaním, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo 

ných 
zákazníkovi budú poskytnuté doplňujúce informácie týkajúce sa preniesť tieto údaje ďa l šiem u prevádzkovateľov i, ak sú splnené 
profilovania v samostatnom dokumente resp. vyhlásení. podmienky uvedené v č l. 20 GDPR, 

ka/ kedykoľvek namietať z dôvodov týkaj1ícich saj ok,o ku11krétnej 
·esa, Internetové stránky prevádzkované ZSD (www.zsdis.sk, www.diporta l. situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, . 
vávané sk a. i.) používajú cookies a podobné technológie (ďa l ej len„cookies") ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu vrátane 
ceting Cookies sú súbory, ktoré server uloží do preh l iadača na zariadení namietania proti profi lovaniu, 

návštevníka pri vstupe na internetovú stránku alebo počas používania právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je 

och 
internetovej stránky. Cookies umožňujú napr. zber údajov o používaní založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane 
str,inok, tídajov o volbách, výberoch či nastaveniach stránok profi lovania, a ktoré má právne úči n ky, ktoré sa ho týkajú alebo 

:ké uskutočnených návštevníkmi. Viac informácií o používaní cookies ho podobne významne ovplyvňujú, 
IS nájdete v podmienkach používania cookies umiestnených na príslušnej právo domáhať sa ochrany svojich práv na príslušnom súde 

internetovej stránke. v zmysle čl. 78 GDPR, 
podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v č l enskom štáte 

3.5 Prenos osobných údajov svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste 

ných 
Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ/EHP) sa . údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných 
uskutoč n í len, ak tretia krajina podľa rozhodnutia Komisie (EU) údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR. Pre územie 

mi 
za ručuj e primeranú úroveň ochrany alebo ak prevádzkovateľ resp. Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu 
sprostredkovatel'. ktorým je dovozcom údajov, poskytol primerané osobných údajov SR, Hrani č ná 12, 820 07 Bratislava 27, te l. 
záruky ochrany osobných údajov (napr. prostredníctvom štandardných +421232313214, e-mail statny.dozor@pdpgov.sk. 
doložiek o ochrane údajov). 

5.2 Možnosti uplatnenia práv 

o l ať, 
4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV S ciei'om chrániť práva zákazníkov a predchádzať prípadnému zneužitiu 

či úniku osobných údajov je možné práva dotknutej osoby 
ý (čo Osobné údaje zákazníkov poskytujeme sp rostredkovateľom, ktorých uplatniť len nasledujúcimi spôsobmi 
Sjde sme poveril i ich spracC1vaním v našom mene. Ide najmä o spo l očnosti poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla alebo doručenou 
11 usia zo skupiny ZSE (wwwskupinazse.sk), poskytovateľov služieb ca ll do pod ateľne ZSD, 

yv 
centra, t l ačia rn e, poradenské spo l očnosti a agentúry, poskytovateľov e-mailom na adrese: odberatel@zsdissk (u rčená primárne pre 
IT služieb, inkasné spo l očnosti, poskytovateľov servisných odberateľov a ďa l šie dotknuté osoby), vyrobca@zsdis.sk (určená 
a man i pu l ačných služieb a ďa l šie osoby, ktorých služby používame primárne pre výrobcov). 
pri výkone našej činnost i. Sprostredkovateľov si starostlivo vyberáme Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne 
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znícku ZSD spra cúva osobné údaje zákazníkov na základe poskytnutia tak, aby sme vedeli zabezpečiť právne požiadavky na ochranu 
~rací platného súhlasu na nasledujúce účely údajov. ZSD poskytuje osobné údaje zákazníkov tiež doručovateľom, 

písm 
kuriérskym spoločnostiam ako aj iným subjektom v rozsahu zákonom 

Prieskum spokojnosti zákazníkov so službami ZSD a ich hodnotenie ustanovených povinností (pozri bod 3.22) 
lienia za účelom optimalizovania a zvyšovania kvality poskytovaných služieb 

a spokojnosti zákazníkov v prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 5. PRAVA DOTKNUTEJ OSOBY A ICH UPLATNENIE 
1 pre spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu. Rozsah 
písm. spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a), b), 5.1 Práva zákazníka 
nčenia h) a m). Osobné údaje sú uchovávané počas platnosti súhlasu. Zákazník ako dotknutá osoba má právo: 

1 
kedyko ľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, . 

ania 5 
3.3 Zdroj osobných údajov získať od ZSD potvrdenie o tom, éi sa spracúvajú osobné údaje, 

ZSD získava osobné údaje predovšetkým priamo od zákazníkov ako ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup 

kri tickej 
dotknutých osôb, od dodávateľa elektriny, ktorý zabezpečuje pre k týmto osobným údajom, informácie o spracúvaní osobných 
zákazníka distribúciu elektriny a súvisiace distribučné služby na základe údajov a kópiu údajov (za ďalš i e kópie, o ktoré zákazník 

daj ov rámcovej distribučnej zmluvy so ZSD, od orgánov verejnej moci požiada, môže ZSD účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci 
:y a ďalších subjektov uvedených v bode 3.2.2. Ak je potrebné získať administratívnym nákladom), 
om osobné údaje od inej fyzickej osoby, požadujeme predchádzajúci aby ZSD bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné 

písomný súhlas dotknutej osoby, pokiaľ právne predpisy neustanovujú údaje, ktoré sa ho týkajú, 
inak. právo na vymazanie tzn. právo dosiahnuť u ZSD bez zbytočného 

J, číslo 
odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, 

3.4 Automatizované rozhodovanie, profilovanie, cookies a prev,ídzkovate ľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať 
ís lo ZSD nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie bez osobné údaje, ak sú sp lnené podmienky ustanovené v čl. 17 
i: 1 rok. 
tných 

!'udského zásahu, ktoré by malo na zákazníkov právne účinky alebo GDPR, 
podobne významný vplyv. na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch 

1rmácie ustanovených v čl 18 GDPR, 
amy Nevykonávame automatizované individuálne rozhodova nie za ložené právo na p renosnosť údajov tzn. právo získať osobné tídaje, 

na profilovaní, ktoré by rnalo právne alebo podobne významné účinky ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol ZSD, a to v štruktúrovanom, 
(čl. 22 GDPR). Ak by mali byť osobné údaje spracúvané profilovaním, bežne používanom a strojovo čitateľnom fo rmáte a má právo 

ných 
zákazníkovi budú poskytnuté doplňujúce informácie týkaj(1ce sa pren i esť tieto údaje ďa l šiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené 
profi lovania v samostatnom dokumente resp. vyhlásení. podmienky uvedené v čl 20 GDPR, 

<a/ kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich saj · ~o kv11krétnej 
esa, Internetové stránky prevádzkované ZSD (www.zsdis.sk, www.diportal. situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, . 
1ávané sk a i) používajú cookies a podobné technológie (ďalej len„cookies"). ktoré je vykonáva né na základe oprávneného záujmu vrátane 
eting Cookies sú súbory, ktoré server uloží do preh l iadača na zariadení namietania proti profi lovaniu, 

návštevníka pri vstupe na internetovú stránku alebo poča s používania právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je 

JCh 
internetovej stránky. Cookies umožňujú napr zber údajov o používaní založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane 

ké 
stránok, údajov o vo lbách, výberoch či nastaveniach stránok profi lovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo 
uskutočnených návštevníkmi. Viac informácií o používaní cookies ho podobne významne ovp lyvňujú, 
nájdete v podmienkach používania cookies umiestnených na príslušnej právo domáhať sa ochrany svojich práv na príslušnom súde 
internetovej stránke. v zmysle č l. 78 GDPR, 

podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v č l enskom štáte 
3.5 Prenos osobných údajov svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste 

1ých 
Prenos osobných tídajov do tretích krajín (mimo EÚ/EHP) sa údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných 
uskutoč n í len, ak tretia krajina podľa rozhodnutia Komisie (EÚ) údajov, ktoré sa Jej týka, je v rozpore s GDPR. Pre územie 

ni 
zaručuje primeranú úroveň ochrany alebo ak prevádzkova teľ resp. Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu 
sprostredkovatel; ktorým je dovozcom údajov, poskytol primerané osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel 
záruky ochrany osobných údajov (napr. prostredníctvom štandardných +42123231 3214, e-mail statny.dozor@pdp.gov.sk. 
doložiek o ochrane údajov). 

5.2 Možnosti uplatnenia práv 
4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV S cieľom chrániť práva zákazníkov a predchádzať prípadnému zneužitiu 

J l ať, 
či tíniku osobných údajov je možné práva dotknutej osoby 

ý (čo Osobné údaje zákazníkov poskytujeme sprostredkovateľom, ktorých uplatniť len nasledujúcimi spôsobmi: 
ijde sme poverili ich spracúvaním v našom mene. Ide najmä o spo l očnosti poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla alebo doručenou 
nusia zo skupiny ZSE (wwwskupinazse sk), poskytovateľov služieb ca ll do podateľne ZSD, 

IV 
centra, t l ačiarne, poradenské spoločnosti a agentúry, poskytovateľov e-mai lom na adrese odberatel@zsdis.sk (určená primárne pre 
IT služieb, inkasné spoločnost i, poskytovateľov servisných odberateľov a ďa l šie dotknuté osoby), vyrobca@zsdis.sk (u rčená 
a man i pu l ačných služieb a ďa l šie osoby, ktorých služby používame primárne pre výrobcov) . 
pri výkone našej činnosti Sprostredkovateľov si starostli vo vyberáme Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne 

516 



Informácie o ochrane osobných 
úd~jov - Zákazník 

ide ntifikovať žiadateľa a zrozumiteľne a jasne špecifikovať predmet 
žiadosti. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá. Aby srne 
dotknutým osobám uľahčili prístup k ich právam, pripravili srne vzory 
žiadostí, ktoré dostupné na wwwzsdis.sk 

V prípade práva na prístup k údajom, práva na prenosnosť a práva 
na výmaz údajov, ktorých zneužitie by mohlo mať zásadný dopad 
na práva a slobody dotknutej osoby, požadujeme, aby bol podpis 
žiadateľa na žiadosti zasielanej poštou alebo doručenej do podateľne 
úradne overený resp. aby žiadosť zasielaná emailom bola podpísaná 
kva lifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa Pri osobnom podaní 
žiadosti tieto podmienky nemusia byť splnené, nakol1<o si totožnosť 
overíme z predloženého dokladu totožnosti. 

Ak právo dotknutej osoby uplatňuje na základe plnej moci iná osoba, 
požadujeme predloženie originálu plnej moci s úradne overeným 
podpisom splnornocniteľa, pričom plná moc nesmie byť staršia ako 6 
mesiacov. 
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6. ZODPOVEDNÁ OSOBA {OATA PROTECTION OFFICER) 

V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobr 
údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, a to e-mailom 
na adresu dpo@zsdis.sk alebo poštou na Západoslovenská distri 
a.s - zodpovedná osoba, čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tento dokument s účinnosťou od 25. mája 2018 nahrádza inforr 
o ochrane a spracúvaní osobných údajov uvedené ZSD v dokum 
určenej pre zákazníkov (zmluvy, žiadosti, formuláre atď) v rozsa 
a za podmienok podľa pôvodného zákona č. 122/2013 Z z. o oc 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zr 
neskorších predpisov. 

Verzia: január 2019 
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SÚSTAVA: 
OCHRANA: 

PROSTREDIE: 

3/AC, 50Hz, 22kV 

PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM: 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PODLA STN EN 61936-1: 

- PRED PRIAMYM DOTYKOM /čl.8 . 2/: 
- OCHRANA KRYTOM, ZÁBRANOU, PREKÁLKOU 
- OCHRANA UMIESTNENIM MIMO DOSAH 

- PRED NEPRIAMYM DOTYKOM PODLA STN EN 61936-1, PNE 33 2000-1: 
- UZEMNENIM V SIEŤACH S REZONANČNE UZEMNENÝM 

NEUTRÁLNYM BODOM - kompenzovaná siet 
- OCHRANA ZÁBRANOU 
- OCHRANA IZOLÁCIOU 
- OCHRANA UVEDENIM NA ROVNAKÝ POTENCIÁL /doplnkové opatrenie/ 

VONKAJŠIE, AKTIVNE, ZLOŽITÉ / M7,AB7,AD2/ 

LEGENDA EL. VEDENÍ: 

~-~ 

- -"-* - - """"'* - -
- --"--? - - --"--? - -

--.-- . -r- ' -r- . -r- . --,-- . --,--- . -

- +- -"-* - -"-* -

EXISTUJOCE KÁBLOVt'. EL. VEDENIE VN-22kV V ZEMI / 22-3x AXEKCY 1x185mm2/ 

NAVRHOVANÉ KÁBLOVt'. EL. VEDENIE VN-22kV V ZEMI /22-3x NA2XS2Y 1 x240mm2/ 

EXISTUJOCE EL. VEDENIE NN V ZEMI 

NAVRHOVANÉ EL. VEDENIE NN V ZEMI /2xNAYY-J 4x240mm2/ 

EXISTUJÚCE VZDUŠNÉ EL. VEDENIE VN-22kV 

EXISTUJOCE VZDUŠNÉ EL. VEDENIE NN 

OCHRANNÉ PÁSMO VZDUŠNÉHO VEDENIA VN -22kV 

NAVRHOVANÉ ZASPOJKOVANIE -
SPOJKA ZMRŠŤOVACIA PRE SPOJENIE 1-ŽILOVÝCH VN-22kV 
CELOPLASTOVÝCH KÁBLOV DO 1 x240mm2, TYP POLJ24 

LEGENDA EL. ZARIADENÍ: 

EH6/1 x630kVA 

a SRB 

aVRIS1/K 

NAVRHOVANÁ DISTRIBUČNÁ KIOSKOVÁ TRAFOSTAN ICA 1 x630kVA S VNÚTORNÝM OVLÁDANÍM, 
TYP ELEKTROHARAMIA EH6 /S0.07 / 
EL. ROZVODNÁ SKRIŇA V PLASTOVOM PILIERI SO ZEMNÝM DIELOM, VÝR. HASMA KROMPACHY, 
TYP SR8-0lN.1-W-2x400A/7x160A-P2, IP2x 
EL. ROZVODNÁ SKRIŇA NA STLPE VZDUŠNÉHO VEDENIA, VÝR. HASMA KROMPACHY, 
TYP VRIS1 K+KKP, 3x200A, IP44/ IP2x 

Č . PARÉ 

HIP: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: 
EL-PROMONT TRENČÍN 

ING.ARCH. Radim KRECHÁČ ING. Dominik SLUŠNÝ Milan BALAJ 
03216583 223; 0908 776 374 

KRAJSKÝ ORAD: TRENČÍN 1 MESTSKÝ ORAO: TRENČÍN 
elpromont@stonline.sk 

INVESTOR: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava FORMÁT : 10 A4 

Obytná štvrť "V sadoch", Široká ulica 
DÁTUM : 11/2019 
STUPEŇ : OSP 

S0.06 Prípojka VN ZÁK.Č. : 72/2019 
ARCH.Č. : 72/2019 
MIERKA : Č.VÝKRESU 

SITUÁCIA 1:500 2.1 




