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

1.    ZMLUVNÉ STRANY

Prevádzkovate l' clistri bučnej sústavy:
Obchodné meno
Sídlo

lčo
DIČ

IČ  DPH

Zastúpená

lBAN

Zapísaná v registri

(d'alej len  "PDS')

Žiadatel' o pripojenie:
Obchodné meno/
Meno a  priezvisko

SídloHrvalé  bydlisko

Korešpondenčná  adresa

Zastúpený

Kontakt

lčo/Dátum narodenia
DIČ

IČ  DPH

IBAN

Zapísaný v registri

Zákaznícke číslo

(d'alej  len  "žiadater')

Číslo:  24ZVS00007746363

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská  31,  o42  91  Košice

36  599  361

2022082997
SK2022082997
lng.  Rĺta  Semanová  Brôstlová,  vedúca  úseku Zákaznícke distribučné služby

Mgr.  Zuzana Jurášová,  vedúca odboru  Zákaznícky servis

SK07 8130  0000 0020  0848 0108

0bchodný  register Okresného súdu  Košice  1„  oddiel:  Sa,  vložka  1411/V

a

Obec Rudňany

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

Bc.  Rastislav Neuvirth,  starosta
+421908981602,  obec@rudnany.sk

00329533

2020717842

5100260620

11.    SPECIFIKACIA ODBERNEHO MIESTA
EIC  kód

Adresa odbemého  miesta
Napäťová  úroveň
Maximálna  rezervovaná
kapacĺta  (ďalej  len  „MRK)

:         24ZVS00007746363
Rudňany 359,  053 23  Rudňany

NN

IF          25.00 A

111.     PREDMETZMLUVY
1.      Záväzok  PDS  zabezpečiť  v  distribučnej  sústave  MRK  pre  odbemé  miesto  Žiadateľa  vzmysle  Špecifikácje  v bode  11.  tejto

zmluvy.
2.      Záväzok    Žiadateľa    uhradiť    v    súvislosti    so    zabezpečeni'm    požadovanej    hodnoty    MRK    cenu    za    pripojenie,     resp.

poplatok/poplatky z  Cennĺka  služieb  viažuce  sa  k zabezpečeniu  požadovanej  hodnoty  MRK,  ktoré  boli  realizované  PDS  ako
aj záväzok Žiadateľa splnĺť technické a  obchodné  podmĺenky pripojenia.

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

distribučnej sústavy na  úrovni nízkeho  napätia  zverejneného  na webovom sídle  PDS  www.vsds sk.
2.      V pripade zmeny žiadateľa  (vlastníka)  bez zmeny MRK sa  cena za  pripojenie  alebo  náklady za  pripojenie  neúčtujú.
3.      K cene  bude fakturovaná  DPH  podľa  platnýcn  právnych   predpĺsov.

V.    TECHNICKÉ  PODMIENKY,  TERMiN  A  MIESTO  PRIPOJENIA
1.      Technĺcké    podmienky   vrátane    miesta    pripojenia   týkajúce   sa   odberného    miesta    sú    uvedené    vstanovisku    PDS    č..

NPP/1912/2020,  ktoré je prílohou č.1  tejto zmluvy a tvorí jej  neoddelitel.nú  súčasť.
2.      V pripade  uzatvorenia  zmluvy  bez  zmeny technických  podmienok.  napr.  pri  zmene  žiadateľa  (vlastnĺka)  sa  bod  V.  odsek  1

neuplatňuje.
3.      PDS   sa   zaväzuje   pripojiť  zariadenie   žĺadateľa   clo   dístn.bučnej   sústavy   do   5   pracovných   dní   od   splnenia   podmienok

žiadateľom  vymedzených   v obchodných   podmienkach   a Technĺckých   podmienkach   PDS,   a  splnenĺa   záväzkov  žiadateľa
podľa tejto zmluvy,  vrátane  pri.loh.

4.      Eiektrická  prípojka  od   miesta  odbočenia   od  distribučnej  sústavy  až  po  istiaci   prvok  distribučnej  sústavy  (vrátane)  je   vo
vlastníctve  PDS.  Zvyšná  časť vedenia  (za  istiacim prvkom distribučnej sústavy) tvorí odbemé  elektroenergetické zariadenie
a je vo vlastnĺctve  žiadateľa.
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čislo: 24ZVS00007746363

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

Vl.    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 sídle  PDS   ww\^/  vsds.sk.

2.      Zmluva je vyhotovená  v dvoch vyhotoveniach,  pričom žiadateľ dostane jedno  vyhotovenie.
3.      Zmluvné strany vyhlasujú,  Že táto zmluva je  uzatvorená sloboclne  a  vážne, jej  obsah je určitý a zrozumjteľný
4.      V prípade,  že  sa  žiadateľ  pripája  do  distribučnei  sústavy  prostredníctvom  cudzieho  zariadenia,  žiaclateľ  o  pnpojenie  týmto

čestne  prehiasuje,  že  viastník,  resp.  vlastnĺci  zariadenia  súhlasia  s  pripojenĺm,  odbemého  miesta  žiadateľa  do  distribučnej
sústavy prostredníctvom zariadenia  v ich  vlastníctve.  Uvedenú skutočnosť potvrclzuje  podpisom zmluvy.

5.      V súlade s Nariadením Európskeho pariamentu a  Radyč. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvani osobných  údajov
a  zákonom  č.18/2018  Z.  z.  o ochrane  osobných  údajov  PDS  spracúva  osobné  údaje  žiadateľa  uvedené  v zmluve  na  účei
uzatvorenĺa   a  plnenia   zmluvy,   jednoznačnej   identifikácĺe,   správy   a  fakturácie   ceny   za   distribúciu   elektriny.   Poskytnutie
osobných údajovje zmluvnou požĺadavkou a  v prípade ich  neposknnutia môže  PDS odmietnuť uzatvorĺť zmiuvu. PDS v rámcĺ
pinenia  zmluvy   poskytne   osobné   údaje  žiadateľa   prislušnému   dodávateľovi   elektmy,   s  ktorým   PDS   uzatvára   Rámcovú
distribučnú   zmluvu.   Bližšie   ĺnformácie   o  spracúvani   osobných   údajov  žiadateľov   nájdete   v dokumente   Pravidlá   ochrany
osobných  údajov,  ich aktuálna verzia je dostupná v  našich  Kljentskych centrách ako aj na našej webovej stránke www.vsds.sk.

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

7.      Ostatné  dojednania  a  platobné  podmienky  sú  upravené  v obchodných  podmienkach,   ktoré  sú  súčasťou   prevádzkového
poriadku  PDS a  sú zverejnené  na webovom si'dle  PDS   www  vsds.sk.

Vll.    DOBA  PLATNOSTI ZMLUVY
1.      Tátozmluvasa  uzatvára  nadobu  neurčitú.
2.      Zmluvaje  platná  dňom podpisu  zmluvnými stranami  a  účĺnná  úhradou ceny za  pripojenie.
3.yzap{:pn:.íá,zaŕ,:taadžá::í%ňpg;,ĺaäopuoä#:wezjT:S,r%j:é#an:očár3,ztá,€g:g,íäŕo2:,,::aoä:áTbEríátäg:n#oj5:odrFoá;,áFs,ted;aj;í:::

po dni jej zverejnenia.
4.      Dňcm platností a  účinnostitejto zmluvystrácajú  platnosť a  účinnosťvšetkyzmluvy o  pripojení viažuce sa k tomuto odbemému

miestu  s  uvedeným  EIC  kódom.  uzatvorené v predcriádzajúcom obdobi'.

Za Prevädzkovatel'a distribučnej sústavy
Meno  a  priezvjsko:                       lng.  Rita  semanová  Brôstlová
Funkcia:                                             vedúca  úseku

Zákaznícke distribučné služby

Poclpis:

Pečiatka:  Východoslovenská distribučná,  a.s.

V Košiciach,  dňa   22.06.2020

Za Žiadatel'a o pripojenie
Meno  a  priezvisko;   Bc.  Rastislav Neuvjrth

Funkcia:   starosta

1=_

Meno  a  priezviskci:
Funkcia:

Meno  a  priezvjsko:

Funkcia.

P°dpĺs               0c..    ĺ2az)LĹA@av.    MewvĹr\Lh          P°dpĺs:

Pečiatka:

Dňa:       22.06.2020

Príloha č.1  -Stanovisko  PDS č.:   NPP/1912/2020

Mgr.  Zuzana  Jurášová
vedúca odboru

Zákaznícky servis
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KBD Príloha  č.  1 k Zmluve o pripojení č.  24ZVS00007746363

STANOVISK0  PREVÁDZKOVATEĽA  DISTRIBUČNEJ  SÚSTAVY č.  NPP/1912/2020

Spoločnost' Východoslovenská  distribučná,  a.s.  (VSD)  súhlasi` s  pripojenĺm  na

Odbernom  mieste                               Rudňany 359,  053 23  Rudňany/Parcela  č.1182/4

pri  dodržani' nasledovných  podmienok:

A/ B0D PRIPOJENIA

Miesto pripojenia

Hlavný istič

Typ prípojky

Typ meľania

Majetkové rozhranie

Spoločný elektromerový rozvádzač  umiestnený pred  bytovým  domom
na  parcele č.1182/4 v obci  Rudňany,  označený na  str.  2 tohto stanoviska
''Lokalita  možného  pripojenia"

25 A s vypínacou charakteristikou typu „8"

Jednofázová

Priame

Spoločný elektromerový rozvádzač  nie je v správe a  majetku VSD.

Zariadenie VSD  končí rozpojovacou  a  istíacou  skriňou  s  označenĺm

RO918-001051.

8/  NASLEDUJÚCE  KROKY

Dovoľujeme  si  Vás  upozornit,  že  po  podpise  Zmluvy  o  pripojenĺ a  uhradení  pripojovacieho  poplatku  bude

pred  samotným  pripc>jeni`m  Vášho  nového  odberného  miesta  do  distnbučnej  sústavy  z  Vašej  strany  ešte

potrebné.

1.      Na vlastné náklady ľealizo`/ať odberné elektricl(é zariadenie (ďalej  len „OEZ|,  ktoré začína
odbočenĺm  kábla  zo  spoločného elektromerového  rozvádzača.  Pri  montáži je  potrebné dodržať

minimálne rozmery pre  lnštaláciu  prvkov meranla,  ktoré sú  uvedené v dokumente  Podmlenky

merania  elektriny zverejnenom  na  stránke  \^/\^/\^/  vsds  sk v časti  lnformácie  a  dokumenty/Meranie

distribúcie  elektriny  (v tabuľke  č.  7  kapftoly 4.14).

2.       Dať\/ypracovať Prvú  c)dbomú  prehhadku  a  skúšku  (tzv.  re`/íznu  sprá\ĺu)  na  OEZ.  Revíznu  správu

je  potrebné  následne  predložiť pn  uzatvorení Zmluvy o združenej  dodávke elektriny alebo  doručiť
elektronicky prostrednĺctvom  portálu  evsD  na stránke  www.vsds  sk.

3.      Uzatvoriťzmluvu 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  platnost'  účinnosťou  Zmluvy o  pripojenĺ.  Stanovisko je  platné  po  dobu  účinnosti

Zmluvy o  pripojení.



Pri'loha č.1  k Zmluve o pripojení č.  24ZVS00007746363

D/ UPOZORNENIE

Dovol'ujeme  si  vás tiež  informovat',  že  pri  realizácii  pripojenia  nového  odberného  miesta  ako  aj  pcjčas jeho

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

-       Prevádzkový  poriadok  spoločnosti  vsD,  a.s

-       Platné sTN  a  zásady bezpečnosti  práce

ako  aj  dokumenty  Podmienky  merania  elektriny a  Riešenie  nových  e!ektrických  prĺpojok  NN,  ktoré  sú

dostupné  na  portáli evsD  na  stránke

V  Košiciach,  dňa  26.02.2020

www  vsds,sk.

rzz=zzm
PETRUĽÁK  VLADIMÍR,   lng.

vedúci  technik -rozvoj  distribučnej  sústavy VN

aNN

+42155 610 2262

petrulak_vladimir@vsdas.sk



Príloha:  Lokalita  možného prĺpojenia k stanovisku  č. NPP/1912/2020


