
HĺD
žiadosť   o uzatvorenie   zmluvy   o pripojení   Žiadatel'a   o   pripojenie   do   dÉstribučnej
sústavy
(ďalej len „Žiadosť")

Číslo zmluvy: 24ZVS0000486541 J

1.   žiadat®r o pripoj®nle odb®mého miesta do  dlstribučnoj sústavy spoločnostl Východoslov®neká
distľil)učná, ais. (ďalej len „VSD"):

Meno a priezvisko/
Obchodné meno
Tľvalé byd lisko6 ĺd[o
Korešpondenčná adresa
Zastúpená
Kontakt
Dátum naroden ia/lčo:
DIC
IČ DPH
IBAN

BIC (SWIFT)
Zapísaná v registri

Adľesa odbemého miesta
EIC kód

: Obec Rudňany
:  Rudňany 234, 053 23 Rudňany,
:  Rudňany 234, 053 23 Rudňany,
:  Miroslav Blišťan, starosta
: Tel:053/4499102                     Fax: /
: 00329533
: 2020717842

: SK0302000000000024120592
:  SUBASKBX

Rudňany 472, 053 23 Rudňany
24ZVS0000486541J

1].   Všeobeché podmlenky:

1.    Táto  Žiadosť  predstavuje  návrh  Žiadateľa  na  uzatvorenie  Zmluvy  o pripojení.   Na  prijatie  návľhu  sa
vyžaduje akceptácia zo strany VSD -v podobe vygenerovanja akceptačného formu[ára,  pričom žiadosť
na  uzatvorenie zm]uvy  o pripojení  a akceptácia tvoria  dokopy  platne  uzatvorenú  zmluvu  o pripojení  do
d istribučnej sústavy.

2.    V prípade,  Že  sa  nejedná  o nové  pripQjeníe  do  disúibučnej  sústavy,  na základe akceptácie Žiadosti  sa
zaväzuje  VSD   vykonať  vo   svojom   infoiTnačnom   systéme   prepis   zmluvného   pameľa   pre  Zmluvu
o piipojení na odbemom mieste bez potreby úhrady pripojovacieho poplatku zo stľany žiadateľa.

3.    Žiadateľovi  bude  v  prípade  akceptácie  Žiadosti  zo  stany  VSD    vygenerované  zákaznícke  Číslo.  Pre
prípady   uzatvárania   Zmluvy  o pripojenĺ  v rámci   prepisu   zmluvného   pahnera   pre  Zmluvu   o pripojenĺ
Žiadateľ   na  základe  tejto  žiadosti  o uzatvorenie  zm[uvy  vyhlasuje,   Že   pozná  jestvujúcu   maximálnu
rezervovanú  kapacitu  pripojenia  pre  dané  odbemé  miesto  a Žiada  VSD  o akcepticiu  návThu  Zmliivy
o pripojenĺ  s identickou  maximálnou  rezervovanou  kapacĺlou  pripojenia.  Žiadateľ  o Zmluvu  o pripojenie
v prípade akceptácie žiadosti takisto pristupuje k ľovnakým technickým podmienkam pripojenia,  ktoľé sa
vzt'ahovali na predmetné odbemé miesto predchádzajúceho zmluvného pamera. Obchodné a technické
podmienky   pripojenia,   ako   výška   maximálnej   rezervovanej   kapacity   a podobne,      bude   žiadateľovi
priradená  v akceptačnom  fomu[ári  vo  výške.  l{torú  mal  pľedchádzajúci  zmluvný  panner  uvedenú  vo
svojej  Zmluve  o pripojení.  Vprĺpade,  Že  bude  mať  žiadateľ  záujem  ozmenu  výšky  MRK  môže  o to

požiadať VSD  až po vykonaní prepisu Zmluvy o pripojení.
4.    Žiadateľ   v prípade   akceptácie   Žiadosti    pristupuje   kobchodným    podmienkam   vzt'ahujúcim   sa    na

pripQjenie, ktoré sú uvedené v Prevádzkovom poriadku spoločnosti VSD uverejnenom na webovom síd[e
www.vsds.sk.
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Čfslo zmluvy:

24ZVS 0000486541 J

lM,   Osobftné ustano`/onia vzďahujúc® sa k prípqjeniu

1.    Ustanovenĺa týkajúoe sa Zmluvy o pripoienĺ sú upravené v Obchodných podmienkach, ktoné sú súčastbu

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

zabezpečenia   merania  odbeľu  eleldriny,   spÔsob   riešenĹa   pripadov  neplnenka  zmluvných   podmienok
a sporov,  zrušenie  pripqjenh  odstúpenie  od  zmluvy.   ukončenĺe  zmluvy  a výpovedné  lehoty,   ako  aj
o povinnosti  PDS  súvisiacei  so  Štandaľdami  kvamy  distibúcie  elelfflny vrátane  ich  vyhodnocovania sú
uverqnené na webovom sídle PDS www.vsds.sk.

3.    V pripade,    že   spoločnost'   Východoslowgnská   distribučná,    a.s.    poruší   štandardy   kvality   súvisiao+ce
s distribúciou  elektriny v zmysle vyhlášky  Úradu  pre  reguláciu sieťových odvetví č.  275/2012 Z.z„  ktorou
sa  ustanovujú  štandardy  k\ality  prenosu  eleltiny,  distribúcie eleldriny  a dodávlq/ elektriny,  pričom  toto

porušenie   vznikne   v dôsledkii   konania   alebo   opomenutia   konania   zo   strany   uŽívateľa   distibučnqjj
sústavy, je spoločnosť VSD oprávnená uplatnw si  u tohto užĺvateľa sústavy úhradu všetkých finančných

plnení,    ktoré    musela    spoločnosť   VSD    preukázaterne    uhradď   oprávneným    osobám    vsúvislostti
s porušenlm štandardov kvamy.

lv.   Viazahost' v pľípad® akc®ptácie žiadosti

1.    V prĺpade  akceptácie  žiadosti  zo  ssany  PDS  v akceptačnom  fomulári  platĺ,   Že  došlo  k uzatvoreniu
zmluvy na dobu neurčitú.

2.    Akceptáciou  Žiadosti  - vystavením  akceptačného fomuláu  zo  strany VSD  nadobúda  zmluva  platnosť
a účinnost'.

3.    Vprĺpade,  ak  žiadateľ je  povinnou  osobou  vzmysle  zákona  č.  211/2000  Z.z.  oslobodnom  prístupe
k infomáciám (ďalej  len  .zákona.) a Zmluva o pripojenĺ tvoĺená žiadosťou  a akceptáciou zároveň  spíňa
podmienku  jej  zverejnenia  podľa  zákona,  tak  nadobudne  účinnost'  až  dňom  nasledujúcim  po  dni  jej
zverejnenia.  Žiadateľ  sa  záľoveň  zaväzuje  zverejm'  Zmluvu  o  pripojení  spÔsobom  predpokladaným
zákonom a oznámff to preukázateľným spôsobom VSD, inak zodpovedá za to, že táto Zmluva o pripojenĺ
nenadobudne  účinnosť.  Tento  bod  nie  je  záväzný  v prĺpadoch,  ak  Zmluva  o  pripojení  nebude  spĺňať

podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona.

V.   Záv®ľočné uetanovonia

1.    Žiadosť  o pripojenje  na  uzatvorenie  Zmluvy  o pripojení  ajej  prípadná  akceptácia  zo  súany  VSD  sÚ
vyhotovené na samostatných fomulárck}h.  ktorých vzor určí VSD,  pričom spolu tvoria platne uzatvorenú
Zmluvu  o pripojenĺ.  Žiadateľ  o pripojenie v prĺpade akceptácie  zo  stany VSD  obdľžĺ jedno  vyhotovenie
Zmluvy o pripojenl  pozostávajúcej zo Žiadosti a jej akceptácie.

2.    VSD je  povinná  zachovávať dôvernosť  informácjĺ  v zmysle  §  94  zákona  č.  251/2012  Z.z.  o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.     Platnú a účinnú Zmluvu o pripojení pozostávajúcu zo žiadost a akceptäcie je možné dopíňať a meniť na
základe pÍsomných dodatkov podpĺsaných oboma stranami.

4.    Obchodné podmienky k zmluvám §a menia na základe platného a účinného rozhodnutia Úradu. 0 každej
zmene  je   VSD   povinná   informovat'   prostrednlct\ĺom   oznámenia   na   svojom   webovom   sídle   PDS
~.vsds.sk.

5.    Dňom  nadobudnutia  platnosti  a účinnosti  Zmluvy  o  pripojení  pozostávajúcej  zo  žiadosti  a akceptácie
strácajú   platnost'   všetky   Zmluvy   opripojení   viažuce   sa   ktomuto   odbemému   miestu   uzatvorené
v predchádzajúcom obdobĺ.
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Za Žladateľa o uzatvoren[o zmluvy a vykonanle prop]sLi

Meno a Priezvisko: Miroslav Blišťan
Funkcia:  St ..-..-- '-

Podpis:

Pečiatka:

Dňa  07.03.2017

Meno a Priezvisko:
Funkcia:

Podpis:

Číslo zmluvy:
24ZVS0000486541 J
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HBD

Akceptácia   žiadosti   o uzatvorenie   zmluvy   o pripojení   žiadatel'a   o   pripojenie   do
distribučnej sústavy
(ďalej len Akceptácia")

čislo zmluvy:  24ZVS000048654i J

1.   ZMLUVNÉ STFUNY

Pr®vádzkovator d istri buč nej sústavy:

Obchodné meno
Sídlo
lco
DIČ
IČ DPH
Zastúpená

'BAN
BIC (SWIFT)
Zapísaná v ľegistri

(ďalej len "PDS")

Východoslov®nská d lstľibučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91  Košice
36 599 361
2022082997
SK2022082997
lng. Rĺta Semanová Bróstlová, vedúca Úseku Zákaznĺcke distnbučné
služby
lng. Zuzana Kisidayová, vedúca oddelenia Klientske centrá
SK07 8130 0000 0020 0848 0108
CITISKBA
Obchodný ľegister Okresného súdu Košice 1., oddiel:  Sa, vložka 1411~

akceptuje

žzadosť ž]adateľa o uzatvor®nio Zmluvy o pripqjoní:

Meno a priezvisko/Obchodné meno    :   Obec Rudňany
na odbemom mjeste -adľesa

EIC kód
Zákazníck® číslo
Číslo odbemého m[esta
Napäťová hladina
Maximálna r®zorvovaná kapacffa
Počot fiiz

Rudňany 472,  053  23  Rudňany

s nasledujúcimi parametrami:

24ZVS000048654lJ
5100260620
1188605
NN

25.00

1

Akceptačný  formulár  pľedstavuje  prijatie  návrhu  žiadateľa  na  základe  podanej  žiadosti  o  uzatvorenie  Zmluvy
o pripojĺ   prostredníctvom   vykonania   prepisu   na  jestvujúcom   odbemom   mieste   namiesto   predchádzajúceho
zmluvného partnera.
Prijatá  Žiadost. spolu  s akceptáciou  tvoria Zmluvu  o pripojení  do  distribučnej  sústavy,  ktorá  nadobúda  účinnosť
dňom  vygenerovania  akceptačného  formulára,   ku  ktorému   PDS  vykoná  v  prípade,   Že  sa   nejedná  o  nové
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Číslo zmluvy:

24ZVS000048654lJ

pripojenie  do  distribučnej  sústavy,   na  základe  akceptácie  Žiadosti  vo  svojom   informačnom  systéme   prepis
zmluvného  pamera pre Zmluvu o pripojení na odbemom  mieste bez potreby Úhrady pripojovacieho pop]atku zo
strany žiadateľa.
PDS zasiela jedno vyhotovenie Zmluvy o pripojení  pozostávajúcej zo žiadosti a akceptácie novému zmluvnému
pamerovi,  ktorým je Žiadateľ o uzatvorenie Zmluvy o pripojenf.

Za pľevádzkovatef'a distľibučnej sústavy

Menoa priezvisko       :    Ing. Rita semanová Brôstlová    Menoa priezvisko
Funkcia                            :   vedúca úseku

Zákaznícke distibučné služby

Podpis:
---E=žš±i.;

Východoslovenská distribučná, a.s.

V Košiciach,  dňa  07.03.2017

Funkcia

Podpis:

lng. Zuzana Kisidayová
ved úca oddele nia
Kl ientske cenbá
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