
ZMLUVA  0  PRIPOJENl
žiadatel'a o pripojenie do distn.bučnej sústavy
(ďalej len „zmluva")

Číslo zmluvy: 24ZVS00007411678

1.   ZMLUVNÉ STRANY

Prevádzkovate ľ d istľi buč nej sústavy :

Obchodné meno
Sídlo

Zastúpená

IBAN
BIC (SWIFT)
Zapĺsaná v registri

(ďalej len "PDS")

žiadateľ o pľipojenie:

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

BIC (SWIFT)

Zapísaná v registri

EIC kód
Adresa odberného miesta

Zákaznícke čĺslo

Čĺslo odberného miesta

Číslo technického objektu

lnterné číslo zmluvy

(ďalej len "ŽiadateĽ")

Východoslovenská distľibučná, a.s.
Mlynská 31,  042 91  Košice
36 599 361
2022082997
SK2022082997
Ing.  Rita Semanová Bróstlová, vedúca úseku Zákaznícke distribučné
služby
lng. Zuzana Kisidayová, vedúca oddelenia Klientske centrá
SK07 8130 0000 0020 0848 0108
CITISKBA
Obchodný register Okresného súdu  Košicx31.,  oddie[:  Sa,  vložka  1411W

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

2020717842

SK0302000000000024120592
SUBASKBX

:   24ZVS00007411678
:    Rudňany 511,  053  23  Rudňany

:   5100260620

:   0001429010

:   1462362

:   0100910532
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11.    PREDMET ZIVILUVY

1.     Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa Špecifikované v Čl. V.  a Vl.  tejto zmluvy do distribučnej sústavy
v  rámci  maximálnej   rezervovanej   kapacity  pripojenia  dohodnutej   pre  odberné   miesto  s  EIC  kódom
24ZVSooo07411678

vovýške        iFi6        A.

111.    CENAZA PRIPOJENIE

1.     Cena  za  pripojenie  predstavuje  podbl  na  oprávnených  nákladoch  za  pripQjenie  -náklady  spojené  so
zabezpečenĺm   maximálrmj   rezervovanej   kapacfty  (ďaľej   k}n  „MRK")   pripojenĹa  v distribučnej   sústave

(ďoašjb#:h„D.ť:'ún::ifrä.a,s#=#ánuky.r:h:s:Ľ'#šľ®eť:#*náťwo,v,ázaáb;r#nJerads";,w=r:ov.eDnš
zverejňuje na svojom webovom sĺdle PDS www,vsds.sk.

2.:Lod#okEriphoá3:ä:Íchzä:#:#ĺ%v%#:+mäť#g#t:Péshonazáan#äxä,h,#jn:oNťšáh%r€nzĺohú:±ňäj#

werejnené  na webovom  sĺdle  PDS www,vscls.sk.  Miesto pripQjenĺa do  DS vrátane  napäťovej  hladiny je
stanovené   na   základe   žiadosti   žiadateľa      vo   vyjadrenĺ   PDS   stam)vujúcom   technické   podmienky
pripojenĺa.

3.     Cena  za  pripojenie je  určená  podľa  amperickej  hodnoty  hlavného  ĺstjča,  v zmysľe  pkatného  a účinného
cenníka  poplatkov  za  pripojeníe  do  distribučr@j  sústavy  na  úrovni  nízkeho  napätia  zverejneného  na
webovom  sídk3  PDS  www.vsds.sk.  Na  určenĺe  ceny  za  pripojenie  sa  vzťahuje  cenník  poplatkov  platný
a účĺnný  v Čase  podpisu  tejto  zmluvy.  Hodnota  ističa  uvedená  v cennĺku  sa  vzťahuje  na  istič  vrátane
danej  amperickej  hodnoty.  V  pripade  zvyšovania  MRK  sa  účtuje  Len  rozdél  amperickej  hodnoty  medzi
pÔvodnou a novou MRK.

4.     K cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych   predpisov.
5.    V  prĺpade  už jestvujúceho  odbemého  miesta  na  základe  tejto  zmluvy  nevzniká  Žiadateľovi  o pripQjeníe

povinnosť    uhradď    pripQjovacĺ    popLatok,    to    nepbtí    v prĺpade    žiadosti    o   zvyšovanie    maximálnej
rezervovanej ka pacfty.

lv.   PLATOBNÉ PODMIENKY

1,     Pri  úhrade  všetkých  v tejto  zmluve  dojednaných  platieb  platia  platobné  podmienky  uvedené  v platných
Obchodných  podmienkach  ku  zmluve  o pripojenĺ  do  distribučnej  sústavy,  ktoré  sú  súčast'ou  platného,

##ám,3äh:á,ežá€ŕ,3ť=rervoghzäonvuétiľaoďťäť:käí:Fétďpaábš,Lj#%,#::#0%,:n%,óówj3#chsíä#aD€
ww.vsds.sk.

V.   TERMiN A MIESTO PRIPOJENIA

1.     mesto pripQjenia:   Rudňany 5ii , 053 23  Rudňany

2.     Temín   pripojenia:   do   5   pľacovných   dni   od   pripĺsania   platby   na   účet   PDS, splnenia   podmienok
Žiadateľom   vymedzených  v obchodných   podmienkach  a Technických   podmíenkach   PDS,   a splnenia
záväzkov  žiadateľa  o pripojenĺe  uvedených  v článku  Vll  tejto  zmluvy,  pričom    stanovená  ĺehota  začína
plynúť splrmnĺm všetkých podmkmok uvedených v tomto bode.

3.     PDS  sa zaväzuje  pripojď zariadené žiadateľa do dĹstribučnej  sústavy v dohodnutom termíne,  to  nepkatĺ,
ak tomu bránia okolnosti vymedzené v  Obchodných podmĺenkach.

4.     Žiadateľ   musí   mat'   najneskôr  ku   dňu   pripQjenia   uzatvorené   všetky   rek3vantné   zmluvy   potrebné   na
distribúciu a dodávku eľektriny do odbemého miesta,  alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateľa,
najmä  zmluvu  o prístupe  do  sústavy  a distribúcii  ebktriny,   ako  aj  zmluvu  o dodávke  elektriny  alebo
zmluvu  o združenej  dodávke  ek3ktriny alebo  zmluvu  o zúčtovaní  odchýlky.  V prípade,  že  žÉdateľ  nemá
ku dohodnutému dňu  pripojenia uzatvorené všetky potrebné zmluvy,  PDS zariadenie Žiadateľa nepripoji.
K  pripojeniu  Žiadateľa  dôjde  v takomto  prĺpade  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  nepripQjí  v pripade,  ak  žiadateľ  má  ku  dňu  pripojenri  stanovenému
v tejto  zmluve  platne  uzatvorené  všetky  reľevantné  zmluvy,  aíe  Účinnosť jednotlivých  zmlúv  má  nastať
v neskorši  deň  ako  je  deň  pripojenk]  stanovený  v tejto  zmluve.  V takýchto  prípadcx3h  bude  zariadenie
žiadateľa  pripQjené  ku  dňu,  od  ktorého sú  účinné  rek!vantné zmluvy  potrebné  na  détribúciu  a dodávku
elektriny  do  odberného   mĺesta,   aľebo   na   dodávku   elektriny  zo  zariadenĺa  žiadateľa,   najmä  zmluvu
o pristupe do sústavy a distribúciu elektriny,  ako aj zmluvu o dodávke ek3ktriny alebo zmluvu o združenej
dodávke elektriny.

6.     Posunutie   termínu   pripQjenĺa   zdôvodov   uvedených   vodsekoch   4   a5   tohto   Čl.   V.   sa   nepovažuje
za porušenie zmluvnqj povinnosti PDS pripojď zariadenie žiadateľa v dohodnutom temíne.

7.     Ustanovenia  tohto  ČLánku  zmluvy  sa  nevzťahujú  na  uŽ jestvujúce  odberné  míesto,  to  neplati  v prípade
žiadostí o zvyšovaníe maximálnej rezervovanej kapacfty`

Vl.   OSTATNÉ DOJEDNANIA TÝKAJÚCE SA MIESTA PRIPOJENIA

1.    Vymedzené vlastníckych  vzťahov za  miestom  odbočenia od détribučnej  sústavy:  eLektrická  prĺpojka  od
miesta   odbočenĺa   od   distribučnej   sústavy   až   po   istiaci   prvok   distribučnej   sústavy   (vrátane)  je  vo
vlastníctve  PDS.  Zvyšná čast' eľektrickej  prĺpojky (za  istiacim  prvkom  distribučnej  sústavy)  tvorĺ odberné
ek!ktroenergetícké zariadeníe a je vo vlastnĺctve žiadateľa.

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

1F16    A

4.    Technické podmienky týkajúce sa odbemého miesta sÚ uvedené vo vyjadrení PDS č.:
20331/2017

5.     Ustanovenĺe  bodu  4.  neplatĺ  ak  sa  jedná  o jestvujúce  odbemé  miesto,  to  neplatí  v prĺpade  žiadosti  o
zvyšovanie maximálnej rezervovanej kapacity.

Vll.   OSTATNÉ DOJEDNANIA

1.    Ostatné   dojedmnĺa   sú   upravené   v obchodných   podmienkach,   ktoré   sú   súčasťou   prevádzkového
porĺadku PDS zverejnené na webovom sĺdk3 PDS  www.vsds.sk.

2.     Poučenie  o neoprávnenom  odbere  eľektriny,  sankciách  za  nedodržanie zmluvných  podmienok,  spôsob
zabezpečenĹa   merania   odberu  elektriny,   spôsob   riešenĹa   prĺpadov  neplnenia  zmluvných   podmiemk
a sporov,  zrušeníe  pripojenia,  odstúpenie  od  zmluvy,  ukončenk3    zmluvy  a výpovedné  lehoty,  ako  aj  o
povinnosti  PDS    súvisiace  so  štandardami  kvalfty    dĺstribúcie  elektriny  vrátane  ich  vyhodnocovania  sú
uverejnené na webovom sídľe PDS  www.vsds.sk.

3.     V prípade,    že   spoločnosť   Východoslovenská   distribučná,    a.s.    poruší   štandardy   kvalfty    súvisiace
s distribúcbu  ek>ktriny  v zmysle  vymášky  Úradu   pre   reguláciu  sieťových  odvetví  Čisb  275/2012 Z.z.,
ktorou  sa  ustanovujú štandardy kvality  prenosu ek>ktriny,  distribúcie elektriny a dodávlq/ elektriny,  pričom
toto  porušenie  vznikne  v dôsledku  konania  aĺebo  opomenutĺa  konanĺa  zo  strany  užívateľa  distribučnej
sústavy,   je   spoločnosť  Východoslovenská   distribučná, a.s.   oprávnená   uplatm'  si   u   tohto   užívateľa
sústavy úhradu všetkých finančných plnenĺ,  ktoré musela spoločnosť VýchodosloverBká distribučná,  a.s.
preukázateľne uhradď oprávneným osobám v súvisk)sti s porušenĺm štandardov kvalfty.

Vlll,   DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

1.    Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2.    Zmluvaje platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami.
3   #ig;r:Ldái,áao#i:ťei:Fi|nnj:::%#m:u:a:siu:v:a:Jžú:ľív:p%os::p|i::;oo:d::ľ:,n:k:u:J,':2Joz:v::äzä:ee,no:a:';zgáärľ:a:::rk2:r;:tíu:i:

zverejniť  túto  zmluvu  spôsobom   predpokladaným  zákonom  a oznámiť  to  preukázateľným  spôsobom

:kDtsá,tánž#:ápnoevsepdíáaz::3,mži::Ŕtyonza|;;vuav:ree':ť:,:uvd::;:,i:nz:skťónua:tanovenietohtobodusanepoužije
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IX.   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 čĺslo 251#012 Z.z.  o energetike

a o zmene a doplnenĺ niektorých zákormv.
3.     Zmluvu  je  možné  dopíňať  a menft'  len  na  základe  pĺsomných  dodatkov  podpísaných  oboma  zmluvnými

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

0 každej zmerm je PDS  povinný informovať prostredníctvom oznámenia na svojom webovom sídk3 PDS
www.vsds,sk.

5.    Zmluvné   strany   vymasujú,   že   táto   zmluva   je   uzatvorená   sk)bodne   a   vážne,   jej   obsah   je   určitý
a zrozumfteľný.

6.     Dňom  platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky Zmluvy o pripojení viažuce sa
k tomuto odbemému mĺestu s EIC kódom 24ZVS 00007411678 ,  uzatvorené v predchádzajúcom obdobl.

7.    Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.
8.    V prípade, že sa táto zmluva uzatvára so žkadateľom o pripojenie do dĺstribučnej sústavy prostredníctvom

elektroenergetĺckého zariadenía,  ktoré je súčasťou spoločných priestorov bytového domu, bod Vl odsek 1
sa  neuplatňuje.  Rovnako  platí,  Že  pod  pqjmom „pripQjenie do dĹstribučnS  sústavy"  sa  pre  účely takýchto
zmlúv   rozumie   pripQjenie   nepriame,   prostredníctvom   zariadenĺa   vo   vlastníctve  tretích   osôb,   a PDS
zodpovedá za distribúciu eľektriny len po rozhranie dĺstribučnej sústavy a elektroenergetk}kého zariadenia
vo vlastnictve tretích osôb.

Za Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy

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

Zákaznícke distribučné služby

Podpis: ť=„,Í, .'

Pečiatka: Východoslovenská distribučná, a.s.

VKošiciach,  dňa       2i.og.2017

Za žiadateľa o pripojenie

Meno a  Priezvisko:  Miroslav  Blišťan
Funkcia: starosta

Podpis:

____:____

Pečiatka:

Funkcia

Podpis:

Meno a Priezvisko:
Funkcia:

Podpis:

vedúca oddelenia
Klientske centrá

Á#/
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