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

číslo zmluvy: 24ZVS0000457105F

1.   ZIVILUVNÉ  STIUNY

Provádzkovatoľ d istri buč noj sústavy :

Obchodné meno
Sĺdlo

IČO
DIČ
IČ  DPH
Zastúpená

IBAN

BIC (SWIFT)
Zapĺsaná v registri

(ďalej len "PDS")

Žiadateľ o pripojenie:

Obchodné meno
Sídlonrvalé bydlisko
Korešpo ndenčná adresa
Zastúpená
Kontakt
lčo/Dátum narodenia
DIČ

IČ  DPH
IBAN

BIC  (SWIFT)

Zapĺsaná v registri

EIC kód
Adresa odbemého miesta

Zákaznícke Číslo

Čĺslo odbemého miesta

Číslo tsthnického objektu

lnterné číslo zmluvy

(ďalej len "žiadater')

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31,  042 91  Košice
36 599 361
2022082997
SK2022082997
lng.  Rita Semanová Brôstlová, vedúca Úseku Zákaznícke 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  1411~

Obec  Rudňany

Rudňany 234,  053  23  Rudňany,
Rudňany 234,  053  23  Rudňany
Rastislav  Neuwirth,  starosta
Tel:053/4499102                       Fax:  /
00329533

2020717842

SK0302000000000024120592
SUBASKBX

:    24ZVS0000457105F
:    Rudňany 80,  053  23  Rudňany

:   5100260620

:   0001065109

.    1381a36

:   0100945202
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Číslo zmluvy:

24ZVS0000457105F

11.    PREDMETZMLUVY

1.     Záväzok PDS pripojit' zariadenie Žiadateľa špecifikované v Čl.  V.  a V1. tejto zmluvy do distribučnej sústavy
v   rámci   maximálnej   rezervovanej   kapacity   pripojenia  dohodnutej   pre   odberné   miesto  s   EIC   kódom
24ZVS0000457105F

vovýške        iF25         A.

111.    CEl\lA ZA PRIPOJENIE

1.     Cena  za  pripqjenie  predstavuje  podĺel  na  oprávnených  nákladoch  za  pripqjenie  -náklady  spqené  so
zabezpečením   maximálnej   rezervovanej   kapacity  (ďalej   km   „MRK")   pripQiené  v djstribučnej   sústave

ĺďá3ľb#h„L+n3:ťri#Úmraťdťpmť#áT#+šľT#náä::=:ľt;ffiaq#ťúé#,k*toúg\:;;g
zverejňuje na svqjom webovom sk]b PDS \^ww.vsds.sk.2:Lod#EniťT##,ťäLľ#:::3;=::::;;#Raám##h#'ľjNN:±:::::S##uJ#
uvereinené na webovom  sk]le  PDS w^Mĺ vsds.sk.  mesto pripqjenia do DS wátam  napäťovq  hladiny je
stanovené   na   základe   žiadosti   žiadateľa      vo   vyiadrení   PDS   stanovitiúcom   technické   podmĺenky
pripQjema.

3.     Cena  za  pripqjenie ie  určená  podľa  amperickej  hodnoty  hlavného  ističa,  v zmysle  platného  a Účinného
cermíka  poplatkov  za  pripQjenie  do  distribučnej  sústavy  na  úrovni  nĺzkeho  napätia  zvereineného  na
webovom  sídle  PDS  www.vsds.sk.  Na
a účinný  v čase  podpisu  tejto  zmluvy.  Hodnota  ističa  u\/edená  v cennĺku  sa-vzťahuje  na  istič  vŕátané
danej  amperickei  hodnoty.  V  prĺpade  zvyšovania  MRK  sa  Účtuje  Len  rozdiel  amperickqi  hodnoty  medzi
pÔvodnou a novou MRK.

4.     K cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych   predpisov.
5.    V  prípade  už jest\/ujúceho  odberného  miesta  na  základe  t?jto  zmluvy  nevzniká  žiadateľovi  o pnpqienie

povinnosť    uhradft'    pnpqjovacĺ    poplatok,    to    neplatí    v prípade    žiadosti    o    zvyšovanie    maxirnálnq|
rezervovanq ka pacfty.

lv.   pLATOBl\lÉ poDMIENrw

1.     Pn  úhrade  všetkých  v tejto  zmlu\/e  dqjednaných  platíeb  platia  pk]tot)né  podmienky  uvedené  v platných

3##nLých#5:::áä:ks::::::;jš:#ftgéTdäťT#ťnYérriĺ#im"ú#j3:::;;g\%
možná   iba   na  základe   rozhodnutia   Úradu   a ktoné   PDS  zverqňuje   na   svqjom  webovom   sĺdle   PDS
~.vsds sk.

V.   TEl"ĺN A MIESTO PRIPOJENIA

1.     Mesto prípQienia.   Rudňany so , 053 23  Rudňany

2.    Temĺn   pripQjenia:   do   5   i»acovných   dnĺ   od   pnpĺsanú   platby   na   účet   PDS,  splnenĺa   podmienok
Žiadateľom   vymedzených   v obchodných   podmienkach   a Technick)m   podmienkach   PDS,   a splnenĺa
záväzkov  žiadateľa  o pripojenie  uvedených  v článku  Vll  teito  zmluvy,  pričom    stanovená  lehota  začlma
plynúť splnenĺm všetkých podmienok uvedených v tomo bode.

3.     PDS  sa za\/äz`+ie  pnppjn' zariadenie žiadateľa do distribučnej  sústavy v dohodnutom  temlne,  to  neplatí,
ak tomu bránia okolnosti vymedzené v  Obchodných podmienkach.

4.     Žiadateľ   musí   mať   naineskôr   ku   dňu   pripqjenia   uzatvorené  všetky   relevantné   zmluvy   potrebné   na
distnbúciu a dodávku elektriny do odbemého miesta,  alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateľa.
nairnä  zmluvu  o prístupe  do  sústavy  a distribúcii   elektriny,   alto  ai  zmluvu   ododávke  elektnny  alebo
zmluvu  o združenei  dodávke  elektnny  alebo  zmluvu  o zúčtovaní  odchýlky.  V prípade,  Že  žiadateľ  nemá
ku dohodnutému  dňu  pripqjenĹa  uzatvorené všetky potrebné zmluvy,  PDS zariadenie žiadateľa  nepripQjí.
K  pnpojeniu  Žiadateľa  dQjde  v takomo  prípade  v najbližší  pracovný  deň   nasledujúci  po  dnĹ   v ktonom
žiadateľ preukáže PDS existenciu platne uzatvorených zmlúv.

určenie  ceny  za  pripojenie  sa  vzt'ahuje  cenník  poplatkov  platný
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Číslo zmluvy:

24ZVS0000457105F

5,     PDS  zariaclenie  Žiadateľa  takisto  nepnpqií  v pripade,  ak  žiadateľ  má  ku  dňu  pnpqienia  stanovenému
v teieo  zmluve  platne  uzatvorené  všetky  ľelevantné  zmluvy,  ale  účinnosť jednotli\ých  zmlúv  má  nastať
v neskorší  deri  ako  je  deň  pripqjenÉ  stanovený  v tefto  zmluve.  V takýchto  prlpadoch  bude  zarĺadenie
žiadateľa  pripqiené  ku  dňu,  od  ktorého  sú  účinné  reľevantné  zmluvy  potrebné  na  distribúciu  a dodávku
e[el«riny  do  odbemého  miesta,   alebo  na  dodávku  elektriny  zo  zariadenú  Žiadateľa,   najmä  zmluvu
o prístupe do sústavy a distribúciu elelariny,  ako ai zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej
dodávke eft3ktriny.

6.     Posunutie  temĺnu   pripqienĺa   z dôvodov   uvedených   vodsekoch   4   a 5  tohto   čl.   V.   sa   nepovažuje
za porušenie zmluvnei  povinnosti  PDS pripQiĺť zariadenie Žiadateľa v dohodnutom termíne.

7.     Ustano\/ené  tohtD  Článku  zmluvy  sa  nevzťahujú  na  uŽ jestvujúce  odbemé  miesto,  to  neplatí  v prĺpade
Žiadosti o zvyšovanie maximálnej  rezervovanej kapacity.

Vl.   OSTA"É DOJEDNANIA TÝKAJÚCE SA MIESTA PRIPOJENLA

1.    Vymedzenie vlastníckych  vzťahov za  miestom  odbočenia  od  distribučnei  sústavy:  elektrická  prĺpoika  od
miesta   odbočenia   od   distribučnej   sústavy   až   po   istiaci   prvok   distribučnei   sústavy   (vrátane)   je   vo
vlastníctve  PDS.  Zvyšná Časť elektrickei  prípqiky  (za  istiacim  prvkom  distribučriej  sústavy) tvorí  odberné
elektroenergetické zariadenie a je vo vlastnictve Žiadateľa.

2.     Napäťová  hladina:  NI\1
3.     Maximálna rezervovaná kapacita "RK) pnpqienia:

1F25    A

4.    Technické podmienky týkaiúce sa odberného miesta sú uvedené vo vyiadreni PDS č.:
27272/2018

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

Vll.   OSTATNÉ DOJEDNANIA

1.    Ostatné   dqiednanĹa   sú   upravené   v obchodných   podmienkach,   ktoré   sÚ   súčast'ou   prevádzkového
poriadku PDS zveľqnené na webovom sĺdle PDS  \^ww vsds sk.

2.     Poučeníe  o neoprávnenom  odbere  elektriny,  sankciách  za  nedodržanie zmluvných  podmienok,  spÔsob
zabezpečené   merania   odberu   eleldriny,   spÔsob   riešenĹa   prĺpadov   neplnenia   zmluvných   podmienok
a sporov,  zrušenĺe  pripQienia,  odstúpenie  od  zmluvy,  ukončenie    zmluvy  a výpo\ĺedné  lehoty,  ako  aj  o
povinnosti  PDS    súvisiace  so  Štandardami  kvalw    distribúcie  elel«riny  vrátane  ich  vyhodnocovanĹa  sÚ
uveľejnené na webovom sídle PDS  www.vsds.sk.3šäľEľjžeek#m#v#+ť#ľ:#g3á:3:::T;:ľäd#P::gfkcľ:ss,ä3:;;%LL#T&sľj2ť#ťžá:
ktorou sa ustanovujú  štandardy kvafty  prenosu elektriny,  distribúcie elektriny a dodávky elektriny,  pričom
toto  porušenie  vznikne  v dôsledku  konania  alebo  opomenutia  konania  zo  strany  uŽívateľa  distribučnej
sústavy,   je   spoločnosť   Východoslovenská   distribučná,  a.s.   oprávnená   uplatm   si   u   tohto   užrvateľa
sústa\/y úhradu všetkých finančných  plnení,  ktoné musela spoločnosť Východoslovenská distribučná,  a.s.
preul(ázateľne uhradn' oprávneným osobám v súvislosti s porušením štandardov kvamy.

VIII.    DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

1.     Táto zmluva sa uzatvára na dobu  neurčitú.
2.     Zmluvaje platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami
3   íTiig;r:mdíí,áaäbížiifeitčie:n;:sfTd:i:ľmoau:a:siu:v:a:,:uÍľívT,#|ň#onf:;:,n:k:u:J,':Joz:v:áä?äieernoí':Eťg:ämk2:r;si#u:t:

zverejnit'  túto  zmluvu   spÔsobom   predpokladaným   zákonom  a oznámit'  to   preukázateľným   spÔsobom

:kDä,t;nž#apno:sepd,ĺaz:á3,mž,é;Ítyonzaliívuav::el:g:,:uvd::;3,,:nz?skt;nuasúnoven,etohtobodusanepouz,Je
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BZD
IX.   OCHRANA OSOBNÝCH  ÚDAJOV

Č1'slo zmluvy:

24ZVS0000457105F

1.     Vsúlade   s   Nariadenĺm   Európskeho   parLamentu   a  Rady   @Ú)   2016/679   a   zákonom   č.18/2018  Z.   z.
o ochrame osobných údajov, v znenĺ neskorších predpisov, PDS spracúva osobné údaje žiadatera uvedené
v tejto zmluve a v prípade, že žiadateľom je právnická osoba, zákonného / zmluvného zástupcu žiadateľa,
najmä za účelom uzatvorenia a  riadneho plnenia tejto zmluvy.  Poskytnutie požadovanýcl` osobných údčutw
je zákonnou a/alebo zmluvnou  požiadavkou a v prípade  ich neposk)^nutia môže  PDS odmietnuť uzatvoriť
túto zmluvu.

2.     Bližšie  infomácie  o spracúvaní  osobných  údajov  sú  upravené  v  Piavĺdlách  ochrany  osobných  údajov,
pričom ich aktuálna verzia je zvereinená  na webovom sídle www.vsds.sk.

X.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.     Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,  pričom žiadateľ obdrží jedno vyhotovenie.
2.     PDS je povmný zachovávať dôvernosť informáciĺ v zmysle § 94 zákona číslo 251/2012 Zz. o eneígetike a

o zrnerm a doplnení  niektorých zákonov.
3.     Zmluvuje

stranami.
možné  dopĺňať  a meniť  len  na  základe  pisomných  dodatkov  podpísaných  oboma  zmluvnými

4.    Obchodné  podmienky k zmluvám   sa menia na základe platného a  účmného roznodnutia Úradu. 0 každg
zmene   je    PDS    povinný   informovať   prostrednictvom   oznámenĹa    na   svojom   webovom   sidle    PDS
www.vsds.sk.

5.    Zmluvné   strany   vyhlasujú,   že   táto   zmluva   je   uzatvorená   slobodne   a   vážne,   jej   obsah   je   určftý
a zrozumftemý.

6.     Dňom  platnosti a  účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a  účinnosť všetky Zmluvy o pripQiení viažuce sa
k tomuto odbernému miestu s EIC kódom 24ZVS oooo457io5F ,  uzatvorené v predchádzajúcom období.

7.    Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.
8      V prípade, že sa táto zmlwa  uzatvára so žiadateľom o  pnpQjenie do distribučnej sústavy prostrednĺctvom

elektroenergetického zariadenia, ktoré je súčasťou spoločných  priestorov bytového domu,  bod Vl odsek 1
sa  neuplatňuje.  Rovnako  platí,  Že  pod  pojmom .pripqjenie  do  distribučnej  sústaw`  sa  pľe  účely takýchto
zrnLúv   rozumie   pripojenie   nepriame,   prostredníctvom   zariadenia   vo   vlastníctve   tretích   osôb,   a  PDS
zodpovedá za distribúciu elektriny k}n  po rozhranie distribučnej sústavy a  elektroenergetického zariadenia
vo vlastnĺctve tretích  osôb.

Za Prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Meno a priezvisko        :    lng.  Rita semanová  Bróstlová     Meno a  priezvisko
Funkcia                              :    vedúca  úseku

Zákaznícke distribučné služby

podp,s     -j7
Pečiatka: Východoslovenská distribučná, a.s.

V Košiciach, dňa       i4.i2.2018

Za žiadateľa o pripojenie

Meno  a  Pria7`/iekn.  Pacti.cla`,  ^lai i`^,i.rth

Funkcia: st

Podpis:
Pečiatka

Funkcia

Podpis:

Meno a Priezvjsko:
Funkcia:

Podpis:

:      lng. Zuzana  Kisidayová
:      vedúca oddelenja

Klientske  centrá

Áť/
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