
Akceptácia   žiadosti   o uzatvoľenie   zmluvy   o pripojení   žiadatel'a   o   pripojenfe   do
distn.bučnej sústavy
(ďalej len ,Akceptácia")

Čislo zmluvy:  24ZVS00004868433

1.   ZMLUVNÉ STRANY

Pľevádzkovateľ distribučnej sústavy:

Obchodné meno
Sídlo

Zastúpená

lBAN

BIC (SWIFT)
Zapĺsaná v registri

(ďalej  len "PDS")

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská  31,  042 91  Košice

36 599 361
2022082997
SK2022082997
lng.  Rita Semanová Brôstlová, vedúca úseku Zákaznícke distribučné
služby
l ng. Zuzana Kisidayová,  vedúca oddelenia  Klientske centrá
SK07 8130 0000 0020 0848 0108
CITISKBA
Obchodný register Okresného súdu  Košice  1.,  oddiel:  Sa,  vložka  1411~

akceptuje

žiadosť žiadateľa o uzatvorenie Zmluvy o pripojení:

Meno a priezvisko/Obchodné meno     :   Obec Rudňany
na odbernom mieste -adresa

EIC kód
Zákaznícke číslo
číslo odberného miesta
Napäťová hladina
Maximálna rezervovaná kapacita
Počet fáz

Rudňany 471,  053  23  Rudňany

s nasledujúcimi parametrami:

24ZVS0000486843 3

5100260620
1194725

NN

25.00

1

Akceptačhý  formulár  predstavuje  prjjatie  návrhu  žiadateľa  na  základe  podanej  žiadosti  o  uzatvorenie  Zmluvy
o pripoji   prostredníctvom   vykonania   prepisu   na  jestvujúcom   odbernom   mieste   namiesto   predchádzajúceho
zmluvného partnera.
Prijatá  Žiadost'  spolu  s akceptáciou  tvoria  Zmluvu  o pripojenĺ  do  distribučnej  sústavy,  ktorá  nadobúda  účinnost'
dňom   vygenerovania   akceptačného  formulára,   ku   ktorému   PDS  vykoná   v   prípade,   že  sa   nejedná  o   nové
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Číslo zmluvy:

24ZVS00004868433

pripojenie   do  distribučnej   sústavy,   na   základe  akceptácie  žiadosti   vo   svojom   informačnom   systéme   prepis
zmluvného  pannera  pre Zmluvu o pripojenĺ  na odbernom  mieste  bez potreby úhrady pn.pojovacieho  poplatku zo
strany žiadateľa.
PDS  zasiela jedno  vyhotovenie Zmluvy o  pripojeni'  pozostávajúcej zo žiadosti a akceptácie  novému  zmluvnému
partnerovi,  ktorým je žiadateľ o  uzatvorenie Zmluvy o pripojení.

Za pľevádzkovateľa distribučnej sústavy

Meno a priezvisko       :    lng.  Rita semanová Brôstlová     Meno a priezvisko
Funkcia                             :   vedúca úseku

Zákaznĺcke distribučné služby

Podpis:
-.-...L=L=r-,...`'

Východoslovenská distribučná, a.s.

V Košiciach,  dňa   28.09.2018

Funkcia

Podpis:

lng.  Zuzana  Kisidayová
vedúca oddelenia
Klientske centrá
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žiadost' o uzatvoľenfe zmluvy o pľipojenf žiadateľa o prípojenie do distľibučnej sústavy
(ďalej  len „Žiadosť")

Čislo zmluvy: 24zVS 00004868433

1.   Žiadateľ o pľipojenie odberného miesta do   distľibučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská
distribučná, a.s. (ďalej  len „VSD"):

Meno a priezvisko/
Obchodné meno
Trvalé bydlisko/Sídlo
Korešpondenčná adresa
Zastúpená
Kontakt
Dátum narodenia/lčo:
DIČ

IČ DPH
IBAN

BIC  (SWIFT)

Zapísaná v registri

Adresa odberného miesta
EIC  kód

: Obec F]udňany
: Rudňany 234,  053 23  Rudňany,
: F}udňany 234,  053 23  F`udňany,
: Miroslav  Blišťan,  starosta
: Tel:053/4499102                       Fax: /
: 00329533
: 2020717842

: SK0302000000000024120592
: SUBASKBX

: Rudňany 471,  053 23  Fludňany
:   24ZVS00004868433

11.    Všeobecné  podmienky:

1.     Táto Žiadosť predstavuje návrh žiadateľa na uzatvorenie Zmluvy o  pripojení. Na prijatie návrhu sa vyžaduje
akceptácia   zo   strany   VSD   -vpodobe   vygenerovania   akceptačného   formulára,   pričom   Žiadosť   na
uzatvorenie   zmluvy   o  pripojenĺ   a  akceptácia   tvoria   dokopy   platne   uzatvorenú   zmluvu   o  pripojení   do
distribučnej sústavy.

2.     V prípade,  že  sa  nejedná  o nové  pripojenie  do  distribučnej  sústavy,  na  základe  akceptácie  žiadosti  sa
zaväzuje VSD vykonať vo svojom infomiačnom systéme prepis zmluvného partnera pre Zmluvu o  pripojení
na odbernom  mieste  bez potreby úhrady pripojovacieho  poplatku zo strany žiadateľa.

3.     Žiadateľovi bude v pripade akceptácie žiadosti zo strany VSD  vygenerované zákaznícke číslo. Pre pripady
uzatvárania  Zmluvy  o  pripojení  v rámci  prepisu  zmluvného  partnera  pre  Zmluvu  o  pripojení  žiadater  na
základe   tejto   Žiadosti   o  uzatvorenie   zmluvy   vyhlasuje,   že   pozná  jestvujúcu   maxjmálnu   rezervovanú
kapacitu   pripojenia   pre   dané   odberné   miesto   a žiada   VSD   o akceptáciu   návrhu   Zmluvy   o  pripojení
s identickou   maximálnou   rezervovanou   kapacitou   pripojenia.   Žiadateľ  o Zmluvu   o  pripojenie   v prípade
akceptácie Žiadosti takisto  pristupuje  k  rovnakým technickým  podmienkam  pripojenia,  ktoré sa  vzťahovali
na  predmetné  odberné  miesto  predchádzajúceho zmluvného  parlnera.  Obchodné  a technické podmienky

pripojenia,    ako    výška    maximálnej    rezervovanej    kapacity    a  podobne,       bude    Žiadateľovi    priradená
v akceptačnom  foľmulári vo  výške,  ktorú  mal  predchádzajúci  zmluvný  partner uvedenú  vo  svojej  Zmluve
o pripojení.  V prípade,  Že  bude  mať Žiadateľ záujem  o zmenu  výšky MRK môže  o to  požiadať VSD   až po
vykonaní prepisu Zmluvy o  pripojení.

4.     Žiadateľ v prípade akceptácie Žiadosti  pristupuje k obchodným podmienkam vzťahujúcjm sa  na pripojenie,
ktoré    sú    uvedené    vprevádzkovom    poriadku    spoločnosti    VSD    uverejnenom    na    webovom    sídle

www.vsds.sk.
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Číslo zmluvy:

24ZVS00004868433

111.   Osobitné ustanovenia vztáhujúce sa k pripojeniu

1.     UstanovenĹa týkajúce sa Zmluvy o  prippjenĺ sú  upravené  v Obchodných  podmienkach,  ktoré sú  súčasťou

prevádzkového poriadku PDS zverejnené na webovom sídle PDS www.vsds sk.
2.     Poučenie  o  neoprávnenom  odbere  elektriny,  sankciách  za  nedodržanie  zmluvných  podmienok,  spôsob

zabezpečenia   merania   odbeni   elektriny,   spôsob   riešenia   prĺpadov   neplnenia   zmluvných   podmienok
a sporov,   zrušenie   pripqjenia,   odstúpenie   od   zmluvy,   ukončenie   zrnluvy   a  výpovedné   lehoty,   ako   aj
o povinnosti  PDS  súvisiacej  so  štandardami  kvalíty  distribúcie  elektriny  vrátane  ich  vyhodnocovania  sú
uverejnené  na webovom sídle PDS www.vsds.sk.

3.     Vprípade,    že    spoločnosť    Východoslovenská    distribučná,    a.s.    porušĺ    štandardy    kvality    súvisiace
s distrjbúciou  elektriny  v zmysle  vyhlášky  Úradu  pre  reguláciu  sieťových  odvetví  č.  275/2012 Z.z.,  ktorou
sa  ustanovujú  štandardy  kvality  prenosu  elektriny,  distribúcie  elektriny  a dodávky  elektriny,  pričom  toto

porušenie vznikne v dôsledku  konania alebo opomenutia  konania zo strany užĺvateľa distribučnej sústavy,

je  spoločnosť  VSD  oprávnená  uplatniť  si  u tohto  užĺvateľa  sústavy  úhradu  všetkých  finančných  plnení,
ktoré   musela   spoločnosť   VSD   preukázateľne   uhradiť   oprávneným   osobám   v súvislosti   s  porušenĺm
štandardov kvality.

lv.   Viazanost' v prípade akceptácie žiadosti

1.     V prípade akceptácie žiadosti zo strany PDS v akceptačnom forTriulári platĺ. že došlo k  uzatvoreniu zmluvy

na dobu  neurčitú.
2.     Akceptáciou  Žiadosti  -  vystavením  akceptačného  formuláru  zo  strany  VSD  nadobúda  zmluva  platnosť

a účinnosť.

3.     Vprípade,   ak  žiadateľ  je   povinnou   osobou   vzmysle  zákona   č.   211/2000  Z.z.   oslobodnom   prístupe

k infomáciám  (ďalej  len  „zákona")  a Zmluva  o  pripojení  tvorená  žiadosťou  a akceptáciou  zároveň  spíňa

podmienku  jej  zverejnenia   podľa   zákona,  tak  nadobudne   účinnosť  až  dňom   nasledujúcim   po  dni  jej
zverejnenia.   Žiadateľ  sa   zároveň   zaväzuje   zverejniť  Zmluvu   o   pripojení   spôsobom   predpokladaným
zákonom  a  oznámiť to  preukázateľným spôsobom VSD,  inak zodpovedá za to, že táto Zmluva  o  pripojení
nenadobudne  účinnosť.  Tento  bod  nie  je  záväzný  v prípadoch,  ak  Zmluva  o   pripojenĺ  nebude  spĺňať

podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona.

V.   Ochrana osobných údajov

1.     V súlade s  Nariadením  EP a  R (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných  údajov a
o  voľnom   pohybe  takýchto  údajov  a  zákonom  Č.18/2018  Z.   z.  o  ochrane  osobných   údajov,   vznení
neskorších  predpisov.  VSD  spracúva  osobné  údaje  Žiadateľa  uvedené  vtejto  žiadosti  a  v  prípade,  že
žiadateľom  je  právnická  osoba  aj  zákonného  /  zmluvného  zástupcu  žiadateľa,   za  účelom  uzatvorenia
a  riadneho  plnenia  Zmluvy  o  pripojení.  Poskytnutie  požadovaných  osobných  údajov je  zákonnou  a/alebo
zmluvnou  požiadavkou a v prípade ich  neposkytnutia  môže VSD odmietnuť uzatvoriť s žiadateľom Zmluvu
0  pripojenĺ.

2.     Bližšie  infomácie  o spracúvaní  osobných  údajov  sú  upravené  v  Pravidlách  ochrany  osobných   údajov,
pričom  ich  aktuálna verzia je zverejnená  na webovom sidle www.vsds.sk.

Vl.   Záverečné ustanovenia

1.     Žiadosť   o  pripojenie   na   uzatvorenie   Zmluvy  o  pripojení   a jej   prípadná   akceptácia   zo  strany  VSD  sú
vyhotovené  na  samostatných  formulároch,  ktorých  vzor urči  VSD,  pričom  spolu  tvoria  platne  uzatvorenú
Zmluvu  o pripojení.  Žiadateľ  o  pripojenie  v prípade  akceptácje  zo  strany  VSD  obdrží jedno  vyhotovenie
Zmluvy o  pripojenĺ   pozostávajúcej zo žiadosti a jej  akceptácie.

2.     VSD  je  povinná  zachovávať  dôvernosť  infomácií  vzmysle  §  94  zákona  č.  251/2012  Z.z.  o energetike
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.
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3.     Platnú  a  účinnú  Zmluvu  o  pripojení  pozostávajúcu  zo  žiadosti  a  akceptácie je  možné  doplňať  a  menĺť  na
základe  pÍsomných dodatkov podpísaných oboma stranami.

4.     Obchodné  podmienky k zmluvám sa  menia  na základe  platného  a  účinného rozhodnutia  Úradu.  0  každej
zmene   je   VSD    povinná    informovať   prostredníctvom   oznámenia    na   svojom   webovom   sídle   PDS
www.vsds.sk.

5.     Dňom   nadobudnutia   platnosti  a  účinnosti   Zmluvy  o   pripojení   pozostávajúcej  zo  žiadosti  a  akceptácie
strácajú    platnosť    všetky   Zmluvy   o  pripojení    viažuce    sa    ktomuto    odbemému    miestu    uzatvorené
v predchádzajúcom obdobĺ.

Za žiadatel'a o uzatvorenie zmluvy a vykonanie prepisu

Meno a  Priezvisko: Miroslav Blišťan
Funkcia: stamsta

Pfi5T15Lf f v   hEWIpfy
5fiLWo

Podpis:                      1/ 2

Pečiatka:

Dňa   28.09.2018

Meno a  Priezvisko:
Funkcia:

Podpis:
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