
HBD
ZMLUVA 0  PRIPOJENi
žiadatel'a o pripojenie do distribučnej sústavy
(ďalej  len „zmluva")

1.    ZMLUVNÉ  STRANY

Prevádzkovatel' distribučnej sústavy:
Obchodné meno

Síd'o

lčo
DIČ

IČ  DPH

Zastúpená

lBAN

Zapísaná v registri

(ďalej  len ''PDS")

žiadatel' o pripojenie:
Obchodné meno/
Meno  a  priezvisko

SídloHrvalé  bydlisko

Korešpondenčná  adresa

Zastúpený

Kontakt

lčo/Dátum narodenia
DIČ

IČ  DPH

IBAN

Zapĺsaný v registri

Zákaznícke  číslo

(ďalej  len  ''žiadateľ")

Číslo:  24ZVS0000778552Q

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

36 599 361

2022082997

SK2022082997
lng.  Rita  Semanová  Brôstlová,  vedúca  úseku  Zákaznícke distribučné služby

Mgr.  Zuzana Jurášová,  vedúca odboru  Zákaznĺcky servis

SK07  8130 0000 0020  0848  0108

0bchodný  register okresného súdu  Košice  1.,  oddiel:  Sa,  vložka  1411W

a

Obec Rudňany

Rudňany 234,  053  23  Rudňany
Rudňany 234,  053  23  Rudňany

Bc.  Rastislav  Neuvirth,  starosta
+421  908981602,  obec@rudnany.sk

00329533

2020717842

5100260620

11.    SPECIFIKACIA ODBERNEHO MIESTA
EIC  kód

Adresa odbemého  miesta
Napäťová  úroveň

Maximálna  rezervovaná
kapacita  (ďalej  ]en  „MRK")

111.     PREDMETZMLUVY
1.      Záväzok  pDS  zabezpečiť  v

zmluvy.
2.      Záväzok    Žiadateľa    uhradiť

24ZVS0000778552Q
Rudňany  125,  053 23  Rudňany

NN

3F          25.00 A

distribučnej  sústave   MRK  pre  odbemé   miesto  žiadateľa  vzmysle  špecifikácie  v bode   11.  tejto

v    súvislosti    so    zabezpečením    požadovanej     hodnoty    MRK    cenu    za    pripojenie,    resp.
poplatok/poplatky z Cenníka  služieb  viažuce  sa  k zabezpečeniu  požadovanej  hodnoty  MRK,  ktoré  boli  realizované  PDS  ako
aj  záväzok žiadateľa splniť technické  a  obchodné  podmienky pripojenia.

lv.    CENAZA PRIPOJENIE
1.      Cena   za   pripojenie  je   určená   podľa   hodnoty   MRK,   vzmysle   platného   a  účinného   cenníka   poplatkov  za   pripojenie   do

distribučnej sústavy  na  úrovni  nízkeho  napätia zverejneného  na webovom sĺdle  PDS  www vsds.sk.
2.      V pripade zmeny žĺadateľa  (viastníka)  bez zmeny  MRK sa  cena za  pripojenie alebo  náklady za  pripojenie neúčtujú.
3.      K cene  bude  fakturovaná  DPH  podľa  platných  právnych   predpisov.

V.    TECHNICKÉ  PODMIENKY,  TERMÍN A  MIESTO  PRIPOJENIA
1.      Technjcké    podmienky   vrátane    miesta    pnpojenía   týkajúce    sa    odberného    míesta    sú    uvedené    vstanovisku    PDS   č.:

NPP/6118/2020,  ktoré je prílohou  č.  1  tejto zmluvy a tvorí jej.  neoddeliteľnú súčasť.
2.      V prípade  uzatvorenia  zmluvy  bez  zmeny technických  podmienok,  napr.  pri  zmene  žiadateľa  (vlastníka)  sa  bod  V.  odsek  1

neup]atňuje.
3.      PDS  sa   zaväzuje   pripojiť  zariadenje   žiadateľa   do   distribučnej  sústavy   do  5   pracovných   dni   od   splnenia   podmjenok

žiadaterom  vymedzených   v Obchodných   podmienkach   a Technických   podmienkach   PDS,   a  splnenia   záväzkov  žiadateľa
podľa tejto zmluvy,  vrátane  príloh.

4.      Elektrická  prípojka  od   miesta   odbočenia   od  distrĺbučnej  sústavy  až  po  ĺstiaci  prvok  distribučnej  sústavy  (vrátane)  je  vo
vlastníctve  PDS.  Zvyšná  časť vedenia  (za  istĺacim  prvkom distribučnej sústavy) tvorí  odberné  elektroenergetické  zariadenie
a je vo vlastníctve žiadateľa.

Stíôna 1 z 2



Čislo:  24ZVS0000778552Q

5.      Vprípade,     že     sa     táto     zmluva     uzatvára     so     žiadateľom     o  pripojenie     do     distribučnej     sústavy     prostrednictvom
elektroenergetického  zariadenia,  ktoré  nie  je  v majetku  PDS,  sa  čl.  V.  odsek  4  neuplatňuje.  Rovnako  platí,  že  pod  pojmom
„pripojenie  do  distnbučnej  sústavy"  sa  pre  účely takýchto  zmlúv rozumie  pripojenie  nepriame,  prostredníctvom  zariadenia  vo
vlastnictve tretích osôb, a  PDS zodpovedá za distribúciu elektriny len po rozhranle distribučnej sústavy a  elektroenergetického
zariadenia vo  vlastníctve tretich  osôb.

VI.    OSTATNÉ  DOJEDNANIA
1.      Poučenie  o  neoprávnenom  odbere  elektriny,  sankcie  za  nedodržanie  zmluvných  podmienok,  spÔsob zabezpečenia  merania

odberu   elektriny,   spôsob  riešenia  prípadov  neplnenia   zmluvných   podmienok  a  sporov.  zrušenie   pripojenia,   odstúpenie  od
zmluvy,  ukončenie   zmluvy a  výpovedné  lehoty,  ako  aj  povinnosti  PDS súvisiace  so  štandardami  kvality   distribúcie elektriny,
vrátane  ich  vyhodnocovania sú  uverejnené  na webovom sidle  PDS   www.vsds  sk.

2.      Zmluvaje vyhotovená vdvoch vyhotoveniach,  pričom žiadateľ dostanejedno  vyhotovenie.
3.      Zmluvné strany vyhlasujú,  Že táto  zmliiva je  uzatvorená slobodne  a vážne, jej  obsah je určitý  a zrozumiteľný.
4.      V prípade,  Že  sa  Žiadateľ  pripája  do  distribučnej  sústavy  prostreclnictvom  cudzĺeho  zariadenia,  žiadateľ  o  pripojenie  týmto

čestne  prehlasuje,  že  Mastník,  resp.  vlastníci  zariadenia  súrilasía  s  pripojením,  odberného  miesta  žiaclateľa  do  distribučnej
sústavy prostredníctvom zariadenia  v ich  vlastníctve.  Uvedenú skutočnosť potvrdzuje  podpisom zmluvy.

5.      V súlade s  Nariadením Európskeho pariamentu  a  Rady č. 2016/679 o  ochrane fyzických osôb pri spracúvanĺ osobných  údajov
a  zákonom  č   18/2018  Z.  z.  o  ochrane  osobných  údajov  PDS  spracúva  osobné  údaje  žiadateľa  uvedené  v zmluve  na  účel
uzatvorenia   a  plnenia   zmluvy.   jednoznačnej   identifikácie,   správy   a  fakturácie   ceny   za   distribúciu   elektriny    Poskrinutie
osobných údaiovje zmluvnou požiadavkou a  v prípade ich neposkytnutia  môže PDS odmietnuť uzatvoriť zmluvu.  PDS v rámci
plnenia  zmluvy   poskytne   osobné   údaje  Žiadateľa   príslušnému   dodávateľovi   elektriny,   s  ktorým   PDS   uzatvára   Rámcovú
distribučnú   zmluvu.   Bližšie   informácie   o  spracúvaní   osobných   údajov  žiadaterov  nájdete   v dokumente   Pravidlá   ochrany
osobných údajov, ich aktuálna verzia je dostupná v našich Klientskycri centrách ako aj na našej webovej stránkevnw vsds.sk.

6.      PDs je  oprávnený vykonávať jednostranné  započítanie  svojĺch  nesplatných  pohľadávok  voči žiadateľovi  proti  splatným alebo
nesplatným pohľadávkam žiadateľa voči PDS. Zánik pohľadávok (v rozsahu, v ktorom sa kryjú) nastane okamihom,  ked' prejav
vôle smerujúcĺ  k započítaniu je doručený žiadateľovi.

7.      Ostatné  dojednania   a  platobné   pocimienky  sú   upravené  v obchodných  podmienkacn,   ktoré  sú  súčasťou   prevádzkového

poriaclku  PDS a sú  zverejnené  na webovom sídle  PDS   www vsds  sk.

Vll.    DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
1.      Táto zmluva sa  uzatvára  na dobu  neurčĺtú.
2.      Zmluvaje  platná dňom podpisu  zmluvnými stranami  a  účinná  úhradou  ceny za  pripojenie.
3.yzápí:pnq,iá,zai,Étaadžáett:ňp3š''E:opuo3:ig:kuvjezjTYS'r?j:é#an;očár:1z'á'?3nog,íäŕ.2:|':5ao:ä%TbEr::täg:n:.i:íodrT.á:iáTs|(edia[íä:íť

po dni jej zverejnenja.
4.      Dňom platnosti a  účjnnostitejto zmluvystrácajú platnosť a  účinnosťvšetkyzmluvy o  pripojení viažuce sa k tomuto odbemému

miestu s  uvedeným  EIC  kódom  uzatvorené  v predchádzajúcom obdobi'.

Za Prevádzkovatel'a disiribučnej sú§tavy
Meno a  priezv]sko:                       lng.  Rita  semanová  Brôstlová                         Meno  a  priezrisko:
Funkcia:                                               vedúca  úseku                                                             Funkcia:

Zákaznícke distribučné služby

podp,s            -,   podp,s

Pečíatka:  Východoslovenská ďstribučná,  a.s.

V Košiciach,  dňa   22.06.2020

Za Ziadatel'a o pripojeníe
Meno  a  priezvisko:   Bc.  Rastislav  Neuvirth

Funkcia:   starosta

Meno  a  priezvisko:

Funkcia:

P°dp'S:             Oc.    ĺ2az)L|40av    Meu.vĹr`Lh         P°dp'S:

Pečiatka:

Dňa:       22.06.2020

Príloha  č.1  -Stanovisko  PDS č.:   NPP/6118/2020

Mgr.  Zuzana  Jurášová
vedúca odboru
Zákaznicky servis
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Príloha č.1  k Zmluve o pripojení č.  24ZVS0000778552Q

STANOVISKO  PREVÁDZKOVATEĽA  DISTRIBUČNEJ  SÚSTAVY č.  NPP/6118/2020

Spoločnost' Východoslovenská  distribučná,  a.s.  (VSD)  súhlasí s  prĺpojeni'm  na

Odbernom  mieste                                Rudňany  l25, 053  23  Rudňany/Parcela  č.  534

pri  dodržani'  nasledovných  podmienok:

A/ BOD PRIPOJENIA

Miesto pripojenia

Hlavný istič

Typ prípojky

Typ merania

Majetkové rozhľanie

Spoločný elektromerový rozvádzač  HRE,  označený na  str.  2 tohto

stanoviska  "Lokalita  možného  pripojenia"

25  A s vypĺnacou  charakteristikou  typu  „8"

Trojfázová

Priame

Zariadenie VSD  končí určeným  istiacim  prvkom.  Elektrické zariadenie

investora  začína  odbočeni'm  kábla  z tohto  istiaceho  prvku  smerom  do

elektromerového  rozvádzača.

8/  NASLEDUJÚCE  KROKY

Dovoľujeme  si  Vás  upozorniť.  že  po  podpise  Zmluvy  o  pnpojenĺ  a  uhradení  pnpojovacieho  poplatku  bude

pred  samotným  pnpojeni'm  Vášho  nového  odberného  miesta  do  distribučnej  sústavy  z  Vašej  strany  ešte

potrebné

1.      Na vlastné náklady realizovat' odberné elektrické zariadenie (ďalej  len „OEZ"),  ktoré začĺna

odbočeni'm  kábla  zo spoločného elektromerového  rozvádzača.  Pri  montáži je  potrebné dodržat'

minimálne rozmery pre inštaláciu  prvkov merania,  ktoré sú  uvedené v dokumente  Podmienky

merania  elektriny zverejnenom  na stránke www  vsds.sk v časti informácie a  dokumenty/Meranie
distribúcie  elektriny (v tabuľke  č.  7  kapitoly 4,14).

2.       Daťvypracovať Prvú  odbornú  prehliadku  a  skúšku  (tzv.  revi`znu  správu)  na  OEZ   Revĺznu  správu

je  potrebné  následne  predložit' pri  uzatvorenĺ Zmluvy o  združenej  dodávke  elektriny alebo  doručiť
elektronicky prostrednĺctvom  portálu  evsD  na stránke  www  vsds  sk.

3.      Uzatvorit' Zmluvu o zdľuženej dodávke elektriny s vybraným  dodávatel`om  elektriny

C/  ÚČEL A PLATNOSŤ STANOVISKA

Toto stanovisko slúži  zároveň  ako doklad  k územnému  rozhodnutiu,  stavebnému  povoleniu  resp

ohláseniu drobnej stavby.

Stanovisko  nadobúda  platnosť  účinnost'ou  Zmluvy o  pripojení.  Stanovisko je  platné  po  dobu  účinností

Zmluvy o  pripojenĺ.



IgD Príloha  č.1 k Zmluve o pripojeni` č.  24ZVS0000778552Q

D/ UPOZORNENIE

Dovoľujeme  si  vás tiež  informovať,  že  pri  realizácii  pripojenia  nového  odberného  miesta  ako  aj  počas jeho

prevádzky je  potrebné  dodržiavať všetky relevantné  predpisy.  Predovšetkým:
-       Zákonoenergetike

-       Prevádzkový  poriadokspoločnosti  vsD,  a.s

-       Platné sTN  a  zásady bezpečnosti  práce

ako  aj  dokumenty  Podmienky  merania  elektriny  a  Riešenie  nových  elektrických  prĺpojok  NN,  ktoré  sú

dostupné  na  portáli  evsD na stránke www.vsds sk

V  Košiciach,  dňa  01.06.2020

ÁgšJ
ČERNÝ  B0HUMIL

technická  podpora  NN

+42155  6101935

cerny_b@vsdas.sk



Prĺloha:  Lokalita  možného pripojenĺa  k stanovisku  č. NPP/6118/2020

Východoslovenská distribučná, a.s.
Operatívny asset manažment              N
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--ZVN  kábel              NN vedenia                                    NN vzdušná píipojka
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