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ZMLUVA  0  PRIPOJENl
žiadatel.a o pľipojenie do  distľi.bučnej sústavy
(ďalej  len „zmluva")

Čislo zmluvy: 24zvsoooo757836T

1.   ZMLUVNÉ STRANY

Pľevádzkovateľ distribuč nej sústavy :

Obchodné meno
Sídlo
lčo
DIČ
IČ  DPH
Zastúpená

'BAN
BIC  (SWIFT)
Zapísaná v registri

(ďalej  len  ''PDS")

Žiadateľ o pripojenie:

Obchodné meno
Sídionívaié  bydiisko
Korešpondenčná adresa
Zastúpená
Kontak'
lčomálum narodenia
DIČ

IČ  DPH

IBAN

BIC  (SWIFT)

Zapísaná v registri

EIC  kód

Adresa odbernélio miesta

ZákazTiicke  či'sio

Čĺslo odberného miesta

Či.sio tecrmickér`o  objektu

lntemé čislo zmluvy

(ďalej len "žiadater)

Východoslovenská distribučná. a.§.
Mlynská  31.  042  91   Košice

36 599 361
2022082997
SK2022082997
Ing.  Rita Semanová Brôstlová,  vedúca  úseku Zákaznlcke distnbučné
služby
Mgr.  Zuzaĺ`a  Juíášova.  vedúca  odboru Zákaznícky servis
SK07 8130  0000 0020 0848 0108
CITISKBA

Obchodný register Okresného súdu  Košice  1,  oddiel.  Sa.  vložka  i 41 iw

Obec  Rudňany

Rudňany  234,  053  23  Rudňany.
Rudňany 234,  053  23  Rudňany
Rastislav  New  irth.  starosta
Tel:053/4499102                        Fax:  /
00329533

2020717842

SK0302000000000024120592
SUSASKBX

24ZVS0000757836T
.   Rudňany 471/8.  053  23  Rudňôny

5100260620

_ 0001455898

.1489710

0100946448
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11.    PREDMETZMLUVY

I       Záväzok PDS pripoiíť zanadenie žiadateľa špecifikované v čl   V   a Vl. teito zmluvy do distribučnei sústavy
v   rámci   maximálnej   rezervovanei   kapacľty   pni)ojenia   donodnuiej   pre   odberné   miesto   s   EIC   kódom
24ZVS0000757836T

IF25
vo  výške                                  A

111.    CENA ZA PRIPOJENIE

1.     Cena  za   pripoienie   predstavuie  podiel  na  opravnených  nákladocn  za  pripoienie   -naklady  spojené  so
zabezpečenim   maximálnej   Íezervovanej   kapacíly   (ďalej   len   nMRK")   píipojenia   v distribučnei   sústave
(d.alej   len   .DS").    Rozsah   a  podmienky   úhrady   oprávnených    nakladov   za    píipojerue   sú   stanovené
v osobitnom   právnom   predpise   Úradu   pre   reguiáciu   sieťovych   odvetvi   (ďaiej   len   .Urad"),  ktoré   PDS
zverejňuje  na  svojom webovom sidle PDS www  vsds.sk.

2.     Hodnoty  pripojovacich  poplatkov do  distribučnej sústavy PDS na  napaťovej  hlacline  NN,  ktoré zohradňuiú
amperickú    hodnotu    zaťaženia    odberu    elektroenergetického    zanadenia.    sú    po    schváleni    Úradom

na  webovom  siclle  PDS  ww\^ĺ  vsds.sk.uverejnené Miesto  píipoienia  do  DS  vrátane  napaťovei  hlacliny je
stanovené   na   zaklacle   žiadosii   žiaciatera       vo   vyiadremí   PDS   stanovuj`:icom   technické    podmienky
prmnú.

3.     Cena  za  pripqienie  je  určená  podľa  ampericl{ei  hodnoty  mavného   ističa.  v  zmysle  platného  a  účinného
cennika   poplatkov   za   prĺpqjenie   do   clistribučnej   s`:istavy   m   úrovni   riízkeho   napätia   z\ĺeíeineného   na
webovom  sidle  PDS  w\w.vsds,sk    Na  určenie  ceny  za  pripojeníe  sa  vzťahuie  cennĺk  poplatkov  platĺ`ý
a Účmný  v čase   podplsu  tejto  zmiuvy   Hodnota  ističa  uvedená  v cenni.ku  sa   vzt'ahuie  na   ĺstič  vrátane
danej  amperickej  hodnoty.  V  prjpade  zvyšovania  MRK  sa  účtuje  len  Íozdíel  amperickej  hodnoty  medzzi)
pÔvodnou  a  novou MRK.

4.     K cene  bude faldurovaná  Dpll podra platných  právnych   predpisov.
5.    V  pripade  už jestviijúceho  odbemého  mesta  na  základe  tejto  zmluvy  nevzniká  žiadateľovi  o  pnpoieníe

po\ĺinnosť    uhradft'    píipojovací    poplatok.    to    rmplati    v  pripade    žiadosti    o    zvyšovanie    rnaximálnej
rezervo va nój kapacfty.

lv.    PLATOBNÉ PODMIEl\lKY

i.     Pri  úhrade  všetkých  v tejto  zmluve  doiednaných  platieb  pla(ú  platobne  podmenky  uvedeiié  v platných
Obchodných   podmienkach  ku  zmluve  o  pnpoieni  do  distribučnej  sústavy.   ktoré  sú  súčasťou  platného,
Úradom schvaleneho Prevädzkoveho poíiadku  PDS  (ďale]  len  „Obchodné podmienky|.  ktorých zmena ie
možná   iba   na   zákiacie   roznodnutia   iJradu   a  ktore   PDS   zverejňuie   na   svoiom   webovom   sidie   PDS
www.vsds,sk.

V.    TERMÍN A MIESTO PRIPOJENIA

i      Miesto pnp°múŔudňany47i/8 , o53 23 Rudňany

2.     Temin   pripqjenia`   do   5    pracovných   dni   od   pripĺsania   platby   r`a   účet   PDS.  splnenia   podmĺenok
žjadateĺom   vymedzených   v obchodných   podmlenkach   a Technických   podmienkach   PDS.   a  splnenia
záväzkov  žiadateľa  o pripojené  uvedemých  v článku  VH  tejto  zmluvy`  pričom    súnovená  lehota  zači'na
plynúť splnením  všetkých  podmíenok uvedených  v tomto  bode.

3.     PDS  sa  zaväzuje  pripqjiť  zariaclenie  žjadateľa  do  détíibučnej  sústavy  v dohodnutom  temíne.  to  nepiatí.
ak tomu  bránia okolnostl vymedzené v   Obchodriých  podmienkach.

4.     Žiadati3ľ   musí   mať   naineskôr   ku   dňu   pnpoiema   uzatvorené   všetky   rek3vaniné   zmluvy   potrebné   na
distribúciu a dodávku elektnny do  odbemého  miesta,  alebo na dodávku  elektmy zo zariadenia  žiadateľa,
naimä   zmluvu   o  pristupe   do   sús(avy   a  distribúcii   elektriny`   ako   ai   zmluvu   o  dodávke   elektriny   alebo
zmluvu  o združenei  dodavke  elektriny  aiebo  zmluvu  o zúčtovaní  odchýlky.  V prípade.  že  žiadateľ  nemá
ku  dohodnutému  dňu  pripqjenia  uzai\ĺoíené  všetky  potrebné  zmluvy.  PDS  zariadenie  žiadateľa  nepnpoji
K  pripqjeniu  žiadatera  dôjde  v iakomto  pripade  v mjbližšĺ   pracovný  deň  msleduiúci  po  dni    v ktorom
Žiadateľ preukáže  PDS existenciu  platne uzalvorenýcli zmlúv.
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5.     PDS   zariadenie   žiadateľa   takisto   nepripoji   vpripade`   ak   žiadateľ   má   ku   dňu   pripojenia   stanovenému

v ieito  zniluve  plaine  uzaivorené  všetky  relevantné  zmluvy,  ale  účinnosť  iednotlivých  zmlúv  má  nastať
v neskorší  deň   ako  je  cleň   pripojenia  stanovený  v tejto   zmluve    V takýchto   pripadoch   biide  zariadenie
žiadateľa  pnpoiené  ku  dňu,  od  ktorého  sú  účinné  relevantné  zmluvy  potrebne  na  distribúciu  a  dodávku
elektriny   do   odberného   miesta.   alebo   na   doclávku   elektriny   zo   zariadenia   žiadatera.   naima   zmluvu
o píistupe do sústavy a distribúciu  elektnny,  ako aj  zmluvu  o dodávke  elektriny  alebo  zmluvu  o združenei
dodávke elektriny.

6.     Posunutie   termĺnu   pripojenia   zdôvodov   uvedených   vodsekoch   4   a  5   tohto   čl.   V    sa   nepovažuje
za poru§enie zmluvnei povinnosti PDS pripojĺť zariadenie žiadateĺa v dohoclnutom temiine.

7.     Ustanovenia  tohto  článku  zmluvy  sa  nevzťahujú  na  už jestvujúce  oclberné  miesto,  to  neplatí  v prípade
žiadosti o zvyšovanie  maximálnej rezervovanej kapacity,

Vl.    OSTATNÉ DOJEDNANIA TYKAJÚCE SA MIESTA PRIPOJENIA

i.     Vymedzenie  viastnickych  vzťahov za  miestom  odbočenia  od  distíibučnei  sústavy    elek(Íická  pripoika  od
miesta   odbočenia   od   distribučnei   sústavy   až   po   istiaci   prvok   distribučnei   sústavy   (vrátane)   je   vo
vlastníctve  PDS.  Zvyšná  Časť  elektnckej  prĺpojky  (za  istiacim  prvkom  distíibučnej  sústavy)  tvorí  odbemé
elektíoenergetické zariadenie  a je vo vlastni'ctve žiadateľa

2      Napät'ová hladjna: NN
3.     Maximálna  rezervovaná  kapacfta  (MRK)  pripojenia:

1F25     A

4.     Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta sÚ  uvedené vo  vyjadreni  PDS Č.:
27533/2018

5.     Ustanovenie  boclu  4    neplatl  ak  sa  iedná  o  iestvuiúce  odbeľné  miesto,  to  neplati   v pripade  žiadosti  o
zvyšovanie maximálnej Íezervovanej  kapacíty.

Vll.    OSTATNÉ DOJEDNANIA

1.     Ostatné   dojednania   sú   upravené   v obchodných    podm[enkach,    ktoré   sú   súčast'ou   i)revádzkového
poriadku PDS zverejnené na webovom sídle PDS  www vsds sk

2.     Poučenie  o neoprávnenom  odbere  elektmy.  sankciách  za  nedodržanie  zmluvných  podmienok,  spôsob
zabezpečenia   meranĺa   odberu   ek3klriny,   spÔsob   riešenia   prípaclov   neplnema   zmluvných   podrnienok
a sporov,  zrušenie  pripqjenia,  odstúpenie  od  zmluvy,  ukončenie    zmluvy  a  vypovedné  iehoty.  ako  a)  o
povinnosti   PDS    súvisiace  so  Štandardami  kvalĺty    distribúcie  ek3ktriny  vrátarie  lch  vyhodnocovania  sÚ
uverejnené na webovom sídk> PDS   www.vsds.sk

3.     V pripade,    že    spoločnosť    Východoslovenská    distrlbučná.    as.    poruši    štandardy    kvality    súvisiace
s distnbúcloLi   elektriny   v zmysle   vylilášky   Úradu   pre   reguláciu   sieťových   oclvet\Íí   čislo   236/20i6  Z.z..
ktorou  sa  ustanovujú  Štandardy  kvamy  prenosu  elektriny,  distribúcie  elektriny  a  dodávky  eh:ktriny.  pričom
toto   porušenie  vznikne   vdôsledku  konania  aĺebo  opomenulia   konania   zo  strany  uživateľa  dĹstribučnej
sústavy.   ie   spoločiiosť   Výchocloslovenská   dismbučná.  a.s.   oprä\Ínená   uplatm   si   u   `orito   uživateľa
sústavy úhradu  všetkých finančnýcn  pineni.  ktoíé  musela  spoiočnosť Východoslovenská  dĺstnbučná,  a.s.
preukázateľne uhradw oprávneným osobam  v súvislosti s porušením Štandardov kvality,

Vlll.    DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

1.     Táto zmlwa sa  uzatvára na dobu neurčĺtú
2.     Zmlwa je platná  a  účinná dňom podpisu zrnluvnými stranami3L#ťLä#ťLľj#LTfiľTä#riiňť;##:n':Tz:ľŕL:ee,ťä#ťjaLľ#ľ#j:

zverejniť  túto  zmiuvu  spósobom   predpokiadaiiým  zákonom  a  oznám  to   preukázateľným  spÓsobom

ťť&;nôä:#ffiaza#.#;ťyo"ťťľľ##"ť;=u#nzäťonuaťan-®,ombodusanepoužíje
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IX.    OCHRANA OSOBNÝCH  ÚDAJOV

1.     Vsúlade   s   Nariadeni'm   Europskeho   parlamentu   a  Rady   (EÚ)   2016/679   a   zákoľ`om   Č    18/20is   Z.   z
o ochrane osobných údaiov. v znenĺ neskoršich predpisov, PDS sprecúva osobné údaie žiadatera uvedené
v tei`o zmluve a v prípade, že žiadateľom ie právnická osoba, zákonného / zmluvného zástupcu žiadatera,
najmä za účelom uzatvorenia a  riadneho plnenia tejto zmluvy  Poskytnutie požadovaných osobných údajov
je zákonnou a/alebo zmluvnou  požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia  môže  PDS odmietnuť uzatvorff
túto zmluvu.

2.     Bližšie  inĺomiácie  o spracúvani  osobnych  údajov  sú  upravené  v  Píavidlach  ochrany  osobných  údajov,
pnčom ich  aktuálna  verzia je zvereinená na wet)ovom sidle www,vsds.sk

X.   ZÁ\/EREČNÉ USTANOVENIA

I      Zmluva ri vyhoiovená  v dvocn  vyhotoveniacn,  pričom žiadateľ obdrži iednwyhotovenie.
2      PDS ú  povmný zachovävať dôvemost informácii v zmysle §  94 zákona číslo 251/2012 Z+   o energetike a

3.2=+ieÉa#+nd::;itii:??%éi#?::Vúzák,aderisomnýchdodatkovpodpisanychobomazm,uvným,
Sm3nam'.

4      0bcnodné podmienky k zrnluvám   sa  menia " základe  plameho a  účinneho  rozhodnutia Úradu. 0  každei
zÍTiene   je    PDS    povinný    mfomiovat'   prostrednĺctvom    oznámenia    na    svoiom   webovom   sídľe    PDS
www.vsds.sk.

5.     Zmluvné   strany   vyhlasujú,   že   tiáto   zmluva   je   uzatvorená    slobodne   a    vážne,   jei   obsan   ie   určitý
a zÍozummý.

6.     Dňom  platnosti  a  učinnosti  tejlo  zmluvy stTacaju  plalnosť a  účinnosť  všetky Zmluvy  o  pripoieni  viažuce  sa
k tomuto odbernému miestu  s  EIC kódom 24Z\/S0000757836T .  uzatvorené v predchädzajúcom obdobi.

7.    Táto zmluva je vyhotovená  v slovenskom jazyku
8.     V pripade.  že sa láto  zmluva  uzatvara so žiadaterom o  pripoienie do distíibučnei súsiavy prostrednicivoím

elektroenergetického zariadem,  ktoré je súčasťou spoločných  pflestorov bytoveho domu,  bod Vl odsek  1
sa  neuplatňuje.  Rovnako  plati,  že  pod  ppimom  .pripqienie do  dÉlribučnei  sústavy-sa  pre  účely takýchto
zmlúv   """e   pripqienie   nepriame,   prostrednĺctvom   zaíiadema   vo   vlastnlct\e   lretích   osôb.   a  PDS
zodpovedá za d6mbuciu elektriny len  po rozhíanm distnbučnei sústavy a  elekwoenergetického zariadenla
vo \^aslnicive lretích osôb.

Zá Prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Meno a  priezvisko             lng   Rfta semanova  BÍôstlova     Meno a  pr@zvisko         .      Mgr   zuzana Jurášova
Funkcia                              :    vedúca  úseku                                      Funkcia                               :      veduca odboru

Zákaznicke dĺstribučné služby                                                           Zákaznĺcky sei`ĺis

Podpis:

Pečiatka :  Východo€

V Košiciach.  dňa

07.01.2019
Za žiadateľa o pripojenie

Meno  a  PriezvĹsko  Rastislav  Neuv\ irth
Funkcia;starosta

Podpis.

/
Pečia'ka:

L,1.    =-,-.

L_1_

Podpis:

Meno a  Priezvisko:
Funkcia:

Podp,s
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