
ZMLUVA  0  PRIPOJENl
žiadateĺa o pripojenie do distribučnej sústavy
(ďalej len „zmluva")

Čislo zmluvy: 24ZVS0000741669L

1.   ZMLUVNÉ STRANY

Pľevádzkovate ľ d istľi bučnej sústavy :

Obchodné meno
Síd'o
lčo
DIČ
IČ DPH
Zastúpená

lBAN
BIC  (SWIFT)
Zapísaná v registri

(ďalej len "PDS")

Žiadateľ o pripojenie:

Obchodné meno
SĺdloHrvalé bydlisko
Korešpondenčná adresa
Zastúpená
Kontakt
lčo/Dátum narodenia
DIČ
IČ DPH
IBAN

BIC (SWIFT)

Zapĺsaná v registri

EIC kód
Adresa odberného miesta

Zákaznícke Čĺslo

Číslo odberného miesta

Číslo technického objektu

lnterné čĺslo zmluvy

(ďalej len "Žiadateľ")

Východoslovenská distribučná. a.s.
Mlynská 31,  042 91  Košice
36 599 361
2022082997
SK2022082997
Ing.  Rita Semanová Brôstlová, vedúca úseku Zákaznĺcke distribučné
služby
lng. Zuzana Kisidayová,  vedúca oddelenia Klientske centrá
SK07 8130 0000 0020 0848 0108
CITISKBA
Obchodný register Okresného súdu Košice 1., oddiel:  Sa, vložka 1411W

Obec Rudňany
Rudňany 234,  053  23  Rudňany,
Rudňany 234,  053  23  Rudňany
Mi.roslav  Blišt'an,  starosta
Tel:053/4499102                      Fax:  /
00329533

2020717842

SK0302000000000024120592
SUBASKBX

:    24ZVS0000741669L
:    Rudňany 359,  053  23  Rudňany

:   5100260620

:   0001429900

:   1463284

:   0100912055
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11.    PREDMET ZMLUVY

1,     Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa Špecifikované v ČI. V.  a Vl.  tejto zmluvy do distribučnej sústavy
v   rámci   maximálnej   rezervovanej   kapacity   pripojenia   dohodnutej   pre  odberné   miesto  s   EIC   kódom
24ZVSoooo741669L

vovýške        3Fi6         A.

111.    CENAZA PRIPOJENIE

1.     Cena  za  pripojenĺe  predstavuje  podĹel  na  oprávnených  nákladoch  za  pripQjenie  -náklady  spQjené  so
zabezpečenĺm   maD(málnej   rezervovanej   kapacfty  (ďaľej   ľen  „MRK")   pripojenia  v distribučnej   sústave

tďoašjb{::h„Dpsán:Ĺoz#*f,s#e#a®dnukypr:h:3§Ľ,áoct[äšr®eť:#gTná;kvTwoívtďzaa,eľ#e„nú:rad:„;,k#r:ovpeD€
zverejňuje na svojom webovom sídb PDS www,vsc!s.sk.

2    :Lod#3n p:j3:#íchzä:apí:*,äv % #:"trbeť#gnseŤg#ésh:a záan%ťg:%, h,Sjg, n:oNNšák:%:€nzíohú:gáčj#

uverejnené  m webovom sĺdle  PDS ww,vsds.sk`  Mĺesto pripQjenia do  DS vrátane  napäťovej  hladiny je
stanovené   na   základe   žiadosti   žiadateľa      vo   vyjadrenĺ   PDS   stanovujúcom   technické   podmienky
pripojenĹa.

3.     Cena  za  pripojenie je  určená  podľa  amperickej  hodnoty  hlavného  ističa,  v zmysíe  pĺatného  a účinného
cennika  poplatkov  za  pripojenĺe  do  distribučnej  sústavy  na  úrovni  nízkeho  napätia  zverejneného  na
webovom  sídle  PDS  www.vscls.sk.  Na  určenie  ceny  za  pripojenĺe  sa  vzťahuje  cennĺk  poplatkov  platný
a účinný  v čase  podpisu  tejto  zmluvy.   Hodnota  ističa  uvedená  v cenníku  sa  vzt'ahuje  na  istič  vrátane
danej  amperickej  hodnoty.  V  pripade  zvyšovania  MRK  sa  účtuje  len  rozdiel  amperĺckej  hodnoty  medzi
pÔvodnou a novou MRK.

4.     K cene bude fakturovanä DPH podľa platných prävnych   predpisov.
5.    V  prĺpade  už jestvujúceho  odbemého  miesta  na  základe  tejto zmluvy  nevzniká  Žiadateľovi  o pripojenie

povinnost    uhradw    pripojovací    poplatok,    to    repLatĺ    vprĺpade    žiadosti    o    zvyšovanie    maximálnej
rezervovanej ka pacity.

lv.   PLATOBNÉ PODMIENKY

1.     Pri  úhrade  všetkých  v tejto  zmluve  dojednaných  platĺeb  platĹa  pLatobné  podmk3nky  uvedené  v platných
Obchodných  podmienkach  ku  zmluve  o pripojenĺ  do  distribučnej  sústavy,  ktoré  sú  súčasťou  platného,

:#ám,3áh:áležágkh,ädperervogh#nvué,gEFr#kä:t:Fé`ďpaáeš'::e„r?#:á#.:,:nk#.#hsízdTeenpaD€
www,vsds.sk.

V.   TERMiN A MIEST0 PRIPOJENIA

1.     Mésto pripQjenia:   Rudňany  359 , 053  23  Rudňany

2.     Temín   pripojenia:   do   5   pľacovných   dní   od   pripísania   pĺatby   na   účet   PDS, splnenĺa   podmienok
žiadateľom  vymedzených   v obchodných   podmienkach  a Technk;kých   podmienkach   PDS,   a splnenía
záväzkov  žiadateľa  o pripojenie  uvedených  v čľánku  Vll  tejto  zmluvy,  pričom    stanovená  Lehota  začína
plynúť splnenĺm všetkých podmienok uvedených v tomto bode.

3.     PDS  sa zaväzuje  pripojn' zariadenie Žiadateľa do distribučnej  sústavy v dohodnutom  termíne,  to  neplatí,
ak tomu bránia okolnosti vymedzené v  Obchodných podmĺenkach.

4.     Žiadateľ   musí   mať   najneskôr  ku   dňu   pripojenia   uzatvorené   všetky   rekgvantné   zmluvy   potrebné   na
dĹstribúciu a dodávku elektriny do odbemého míesta,  a[ebo na dodávku eLektriny zo zariadenia Žiadateľa,
najmä  zmluvu   o prĺstupe   do  sústavy  a distribúcii   elektriny,   ako  aj  zmluvu   o dodávke  elektriny  aľebo
zmluvu  o združenej  dodávke  elektriny  alebo  zmluvu  o zúčtovaní  odchýlky.  V prípade,  že  žiadateľ  nemá
ku dohodnutému dňu  pripojenia  uzatvorené všetky potrebné zmluvy,  PDS zariadeníe žiadateľa nepripojĺ.
K  pripQjeniu  žiadateľa  dôjde  v takomto  prípade  v najbližšĺ  pracovný  deň  nasledujúci  po  dni]   v ktorom
Žiadateľ preukáže PDS existenciu platne uzatvorených zmlúv.
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5.     PDS  zariadenie  Žiadateľa  takisto  nepripojí  v pripade,  ak  žiadateľ  má  ku  dňu  pripojenia  stanovenému
v tejto  zmluve  platne  uzatvorené  všetky  reľevantné  zmluvy,  aľe  účinnost' jednotlivých  zmlúv  má  nastat'
v neskorší  deň  ako  je  deň  pripojenĹa  stanovený  v tejto  zmluve.  V takýchto  prípadcx3h  bude  zariadenie
Žiadatera  pripojené  ku  dňu,  od  ktorého sú  účinné  relevantné zmluvy  potrebné  na  ďstribúciu  a dodávku
eľektriny  do  odbemého  mĺesta,   alebo   m   dodávku   elektriny  zo  zariadenia  žiadateľa,   najmä  zmluvu
o prĺstupe do sústavy a distribúciu eLektriny,  ako aj zmluvu o dodávke ek3ktriny alebo zmluvu o združenej
dodávke elektriny.

6.     Posunutie   temínu   pripQjenia   zdôvodov   uvedených   vodsekoch   4   a5   tohto   čl.   V.   sa   nepovažuje
za porušenĺe zmluvnej povinnosti PDS pripojft' zariadenie žiadateľa v dohodnutom temĺne.

7.     Ustanovenĺa  tohto  článku  zmluvy  sa  rmvzťahujú  na  uŽ jestvujúce  odberné  miesto,  to  neplatí  v prĺpade
žiadosti o zvyšovanie maximálnej rezervovanej kapacfty.

Vl.   OSTATNÉ DOJEDNANIA TÝKAJÚCE SA MIESTA PRIPOJENIA

1.    Vymedzené  vlastníckych  vzťahov za  mlestom  odbočenia od  dĺstribučnej  sústavy:  eľektrická  prĺpojka  od
miesta   odbočenĹa   od   distribučnej   sústavy   až   po   istiaci   prvok   distribučnej   sústavy   (vrátane)  je   vo
vlastnĺctve  PDS.  Zvyšná časť eLektrickej  prĺpojky (za  istiacim  prvkom  distribučnej  sústavy)  tvorĺ  odberné
ek;ktroenergetĺcké zariadené a je vo vlastnĺct\ĺe žiadateľa.

2.     Napäťová hladina:  NN
3.     Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pripojenĺa:

3F16    A

4.     Technické podmienky týkajúce sa odbemého miesta sÚ uvedené vo vyjadrenĺ PDS č.:
21428/2017

5.     Ustanovenie  bodu  4.  neplatí  ak  sa  jedná  o  jestvujúce  odberné  mĺesto,  to  nepLatĺ  v prĺpade  Žiadosti  o
zvyšovanĺe maximálnej rezervovanej kapacity.

Vll.   OSTATNÉ DOJEDNANIA

1.    Ostatné   dojednania   sú   upravené   v obchodných   podmĺenkach,   ktoré   sú   súčasťou   prevádzkového
poriadku PDS zverejnené na webovom sĺdle PDS  www.vsds.sk,

2.     Poučenie  o neoprávnenom  odbere  elektriny,  sankciách  za  nedodržaníe  zmluvných  podmienok,  spôsob
zabezpečenia   merania   odberu  elektriny,   spôsob   rk5šenĹa   prĺpadov  neplnenia   zmluvných   podmiemk
a sporov,  zrušenĺe  pripojenia,  odstúpenie  od  zmluvy,  ukončenie    zmluvy  a výpovedné  lehoty,  ako  aj  o
povinnosti  PDS    súvisk]ce  so  štandardamj  kvalfty    distribúcie  elektriny  vrátane  ĺch  vyhodnocovania  sú
uverejnené na webovom síďe PDS  www.vsds.sk.

3.     V prípade,    že    spoločnosť   Východosľovenská   distribučná,    a.s.    poruší    štandardy    kvalfty    súvisiace
s distribúciou   elektriny  v zmysle  vyhíášky  Úradu   pre   reguláciu  sieťových  odvetví  čísb  275/2012 Z.z.,
ktorou  sa  ustanovujú štandardy kvality  prenosu ek5ktriny,  distribúcie eLektriny a dodávky elektriny,  pričom
toto  porušenie  vznikne  v dôsledku  konania  alebo  opomenutĹa  konania  zo  strany  užívateľa  distribučnej
sústavy,   je   spoločnost'  Východoslovenská   distribučná, a.s.   oprávnená   uplat"   si   u   tohto   užívateľa
sústavy Úhradu všetkých finančných plnení,  ktoré musela spoločmsť Východoslovenská distribučná,  a.s.
preukázateľne uhradm oprávneným osobám v súvislosti s porušením štandardov kvalfty.

Vlll.   D0BA PLATNOSTI ZMLUVY

1.     Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2.     Zmluvaje platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami.
3.     Vprĺpade,  ak  žiadateľ  je  povinnou  osobou  vzmysle  zákona  č.   211/2000  Z.z.   oslobodnom  prístupe

žt|iovram::'á.mbígä'eú::nnnóšfkdo:;)ma:ams',:vdau,:t[:vepňosdpíieiozdv:;:,nnkeunJ,:JZŽY:áeátneern:aapzoag,ľoav=äk2::ážá::
zverejniť  túto  zmluvu   spôsobom   predpokladaným  zákonom  a oznámit'  to   preukázateľným   spÔsobom
PDS,  inak zodpovedá za to, že táto zmluva nenadobudne Účinnosť.  Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije
ak táto zmluva nesplňa podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona.
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lx.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.     Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,  pričom žiadateľ obdrží jedno vyhotovenie.
2.     PDS je  povinný zachovávať dôvemosť informácií v zmysle § 94 zákona čísk) 251/2012 Z.z.  o energetike

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.     ZmliNu  je  možné  dopíňať  a menft'  Len  na  základe  pĺsomných  dodatkov  podpisaných  oboma  zmluvnými

strarmmi.
4.    Obchodné   podmienky   k  zmluvám      sa   menia   na  základe   platného  a účinného   rozhodnutia   Úradu.

0 každej zmene je PDS povinný informovať prostredníctvom oznámenka na svojom webovom sĺdle PDS
www.vsds.sk.

5.    Zmluvné   strany   vyhlasujú,   že   táto   zmliwa   je   uzatvorená   slobodne   a   vážne,   jej   obsah   je   určitý
a zrozumiteľný.

6.     Dňom  pLatnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a Účinnosť všetky Zmluvy o pripojení viažuce sa
k tomuto odbemému miestu s EIC kódom 24ZVS 0000741669L ,  uzatvorené v predchádzajúcom období.

7.    Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.
8.    V pripade, že sa táto zmluva uzatvára so žiadateľom o pripojenie do distribučnej sústavy prostrednictvom

elektroerergetického zariadenía,  ktoré je súčasťou spoločných priestorov bytového domu, bod Vl odsek 1
sa neuplatňuje.  Rcwnako platí,  že pod pojmom „pripojené do distribučnej sústavy" sa pre  účely takýchto
zmlúv   rozumie   pripojenie   nepriame,   prostrednĺctvom   zariadenĺa   vo   vlastníctve  tretĺch   osôb,   a PDS
zodpovedá za distribúciu eľektriny len po rozhraníe distribučnej sústavy a eľektroenergetk)kého zarĺadenia
vo vlastníctve tretĺch osôb.

Za Prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Menoa priezvisko       :    lng.  Rita semanová Brôstlová     Menoa priezvisko        :     lng. Zuzana Kisidayová
Funkcia                             :    vedúca úseku                                     Funkcia

Zákaznícke distribučné služby

podpis             ~Žžž=j~3~-podpis

Pečiatka: Východoslovenská distribučná,  a.s.

VKošiciach, dňa       io.io.2oi7

Za Žiadateľa o pripojenie

Meno a  Priezvisko:   Mi.ros]av  B]išt'an
Funkcia: starosta

Podpis:

Pečiatka:

Meno a Priezvisko:
Funkcia:

Podpis:

vedúca oddelenia
Klientske centrá

Á#/
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