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

číslo zmluvy: 24zvS0000757048H
1. ZIVILUVNÉ STRANY

Prevádzkovate ľ d istľi buč nej sústavy :

Východosloven§ká distribučná, a.s.

Obchodné meno
Sídlo

Mlynská 31, 042 91 Košice

lčo

36 599 361
2022082997
SK2022082997
lng. Rita Semanová Brôstlová, vedúca úseku Zákaznícke distribučné
služby
lng. Ziizana Kisidayová, vedúca oddelenia Klientske centrá

DIČ

IČ DPH

Zastúpená

lBAN

SK07 8130 0000 0020 0848 0108

BIC (SWIFT)

CITISKBA

Zapísaná v registri

Obchodný register Okresného súdu Košice 1., odďel: Sa, vložka 1411W

(ďalej len "PDS")

Žiadateľ o pripqjenie:

Obchodné meno

Obec Rudňany

Sídloftrvalé bydlisko

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

Korešpo ndenčná ad resa

Zastúpená

Miroslav Blišťan, starosta

Kontakt

Tel:053/4499102

lčo/Dátum narodenia

00329533

DIČ

2020717842

Fax: /

IČ DPH
IBAN

SK0302000000000024120592

BIC (SWIFT)

SUBASKBX

Zapísaná v registrj
EIC kód

:

24ZVS0000757048H

Adresa odberného miesta

:

Rudňany 245, 053 23 Rudňany

Zákazn ícke člslo

: 5100260620

Číslo odbemého miesta

: 0001454504

Číslo technického obiektu

.

lntemé čĺslo zmluvy

: 0100944863

1488317

(ďalej len "žiadater')
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11.

PREDMET ZMLUVY

1.

Záväzok PDS pripojit' 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
24ZVS0000757048H
vovýške

111.

1.

iF25

A.

CENA ZA PRIPOJENIE

Cena za pripQjenĺe predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripqjenie -náklady spqiené so
zabezpečením maximälnej rezenĺovaneí kapacity (ďalej len „MRK`) pripqjenĹa v distribučnei sústave

íďáľ%ľb*"L+n3:i:+ás##ľľ##uiáť"ršľ##ráä:#Vtďffiaď##j,k*toú#:::=SS
2:Lod#3n#ä#zďä#ťťťľ#:íg:S;=::::;;:í::%a;na##,gnäe;NLťľLft*ú
zverejňi+je na svqjom webovom sĺdk3 PDS wwwvsds.sk,

uverejnené na webovom sídle PDS www vsds sk. Miesto pripQjenia do DS vrátane napäťovej hladiny je
stanovené na základe žiadosti žiadateľa
vo vnadrení PDS stanovujúcom techmcké podmienky
pr,pQjen,a.

3.

4.
5.

Cena za pripqienie je určená podľa amperickej hodnoty hlavného ističa, v zmysle platného a Účinného
cenníka poplatkov za pnpQjenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia zvereineného na
webcwom sídk3 PDS \^^w/ vsds.sk. r\la určenie ceny za pripqjen@ sa vzťahuje cenník poplatkov platný
a účinný v čase podpisu tejto zmluvy. Hodnota lstiča uvedená v cermĺku sa vzťahuje na ľstič vrátane
danei amperickej hodnoty V prípade zvyšovanri MRK sa Účtuje len rozdiel ampenckej hodnoty meclzi
pÔvodnou a rwvou MRK.
K cerm bude fakturovanä DPH podľa platných právnych predpisov.
V prípade už jestvujúceho odbemého mresta na základe tejto zmluvy nevzniká žiadateľovi o pnpojenie
povinnosť

uhradw

pripqjovací

poplatok,

to

neplatĺ

v prípade

žiadosti

o

zvyšovanie

maximálnei

rezervovanq ka pacw.
rv. pLATOBr`iÉ poDMiENKv
1.

Pri úhrade všetkých v tejto zmluve dqjednaných platieb platia platobné podmienky uvedené v platných
Obchodných podmienkach ku zmluve o pnpQjenĺ do distribučnej sústavy, ktoré sú súčast'ou platného,
Úradom schváleného Prevádzkového poriadku PDS (ďabi len oobchodné podmienkY.), ktorrch zmena je
rnožná iba na základe rozhodnutia Úradu a ktoné PDS zverejňuje na svqiom webovom sídle PDS
wwwvsds.sk.

V. TERMiN A MIESTO PRIPOJENIA
I

Miesto pripQjenia. Rudňany 245 , 053 23 Rudňany

2.

Termln pripQjenĹa: do 5 pracovných dní od pripísania platby na účet PDS,splnenk) podmienok
žladateľom vymedzených v obchodných podmienkach a Technických podmienkach PDS, a splnenia
záväzkov Žiadateľa o pripojenie uvedených v Článku Vll tejto zmluvy, pričom stanovená lehota začína
plynút' splnenĺm všetkých podmienok uvedených v tomto bode.
3L
PDS sa za\/äzuje pripQiď zariadeníe žiadateľa do ďstribučnej sústavy v dohodnutom termíne, to neplatí,
ak tomu bránia okolnosti vymedzené v Obchodných podmienkach.
4
Žiadateľ musĺ mať najneskôr ku dňu pripQiené uzatvorené všetky relevantné zmluvy potrebné na
distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenĹa žiadateľa,
najrnä zmluvu o pristupe do sústavy a distribúcii elektriny, ako aj zmluvu o dodá\ĺke eleldriny alebo
zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o zúčtovaní odchýlky. V prĺpade, Že žiadateľ nemá
ku dohodnutému dňu pripqjenia uzatvorené všetky potrebné zmluvy, PDS zariadenie žiadateľa nepnpQjí.
K pripqjeniu žiadateľa dôjde v takomo pripade v najbližšĺ pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom
Žiadateľ preukáže PDS existenciu platne uzatvorených zmlúv.
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5.

6`
7.

PDS zariadenie Žiadateľa takisto nepripojí v pripade, ak žiadateľ má ku dňu pripqjenia stanovenému
v tejto zmmve platne uzatvorené všetky relevantné zmhJvy, ale účinnosť jednotlivých zmlúv má nastat'
v neskorší deň ako je deň pripqjenia stanovený v tejto zmluve. V takýchto prĺpadoch bude zariadenie
žiadateľa pripqiené ku dňu, od ktorého sú účinné relevantné zmluvy potrebné na distnbúciu a dodávku
elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateľa, naimä zmluvu
o prístupe do sústavy a distribúciu eleldriny, ako aj zmlwu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej
dodávke elektriny.
Posunutie termínu pripQienú zdôvodov uvedených vodsekoch 4 a 5 tohto Čl. V. sa nepovažuje
za porušenie zmluvnqj povinnosti PDS pripqjď zariadenie žiadateľa v dohodnutom termíne,
Ustanovenka tomo Článku zmluvy sa nevzťahujú na uŽ jestvujúce odberné miesto, to neplatí v prípade
žiadosti o zvyšovanĺe maximálnei rezervovanej kapacity.

Vl. OSTATNÉ DOJEDNANIA IÝKAJÚCE SA MIESTA PRIPOJENIA
1.

Vymedzené vlastnĺckych vzťahov za miestom odbočenia od distribučnej sústavy: elektrická prĺpQjka od
miesta odbočenia od distribučnej sústavy až po istiaci prvok distribučnej sústavy (vrátane) je vo
vlastníct\ĺe PDS. Zvyšná časť elektrickei prípQjky (za ĺstiacim prvkom distribučnej sústavy) tvorĺ odberné
elektroenergetické zariadenĺe a je vo vlastníctve Žiadateľa.

2.

Napäťová hbďna: NN

3.

Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pripQienĹa:

1F25

4.
5.

Vll.

A

Technické podmienky týkajúce sa odbemého miesta sú uvedené vo vyjadrení PDS Č.:
26101/2018
Ustanovenie bodu 4. neplatĺ ak sa jedná o jestvi+júce odberné miesto, to neplatí v prípade žiadosti o
zvyšovanie maximálnej rezervovanei kapacity.

OSTATNÉ DOJEDNANIA

1.

2.

Ostatné dqjednanĺa sú upravené vobchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou prevádzko\/ého
poriadku PDS zverejnené na webovom sĺdle PDS www.vsds.sk.
Poučenie o neoprávnenom odbere elekďiny, sankciách za nedodržanie zmluvných podmíenok, spÔsob
zabezpečenb meranĹa odberu elektriny, spôsob riešenĺa prípadcw neplnenia zmluvných podmienok
a sporov, zrušenie pripQjenia, odstúpenie od zmluvy, ukončenĺe zmlwy a výpovedné lehoty, ako aj o
povinnosti PDS súvisiace so Štandardam kvalfty
uverejnené na webovom sĺdle PDS w\^M/.vsds.sk.

distribúcie eleldnny wátane ich vyhodnooovania sÚ

3.ťä:íEa#%o|že#S%!:;r::í##;#S!3:;T;kíädS::P::š;:ĺ#.Sš#%##ť&sľľ?2P5m:;íľ:i:í:S::
ktorou sa ustanovujú štandardy kvalw prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektrinyt pričom
toto porušenje vzrwkne v dôsledku konania alebo opomenutia konania zo strany užívateľa distribučnqj
sústavy, je spoločnosť Východoslovenská ďstribučná, a,s. oprávnená uplatniť si u tohto užívateľa
sústavy Úhradu všetkých finančných plnení. ktoré musela spoločnosť Východoslovenská distnbučná, a.s.
preukázateľne uhradiť oprávneným osobám v súvislosti s porušením štandardov kvalhy,

Vlll. D0BA PLATNOSTI ZMLUVY

1.
2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluva je platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami.

3 íf:ig;r:md:ei,:a.#i:ťei;F::nnJ:#::d:ň::ľm:u:amšu%ä,:u:ľÉv:p%os::pÍ:;o:d::::#,':Joz:v::ä?ä:eeľno:a:':žŤg:ámk::r;i#j:
zverejniť túto zmluvu spÔsobom predpokladaným zákonom a oznámit' to preukázateľným spÔsobom
PDS, inak zodpovedä za to, že táto zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije
ak tiáto zmluva nesplňa podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona.
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IX. OcllRANA 0SOBNÝCH ÚDAJOV
1.

Vsúlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady U=Ú) 2016/679 a zákonom č.18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, PDS spracúva osobné údaje Žiaclateľa uvedené
v tejto zmluve a v prĺpade, že žiadateľom je právnická osoba, zákonného / zmluvného zástupcu žiadateľa,
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 uzatvoriť
túto zmluvu.

2.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú upravené v Pravidlách ochrany osobných údajov,

pričom ich aktuálna verzia je zvereinená m webovom sídle www.vsds.sk`
X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.
2.

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom žiadateľ obdržíjedno vyhotovenie.
PDS je povimý zachovávať dôvemosť informáciĺ v zmysľe § 94 zákona číslo 251#012 Z.z. o energetike a

3

ž#wnejea #:mdíon#ľ#r+e#::Vna zákiade risomných dodaftov podpísaných oboma zmluvnými

4.

stranami.
Obchodné podmienky k zmluvám sa menia na základe platného a účinného rozhodnutia Úraclu. 0 každej

zmene je PDS povmný infomovať prostredníctvom oznámenia

na svojom webovom sídle PDS

~.vsds.sk.
5.

Zmlumé strany vyhlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah je určitý
a zrozumiteľný.

6.

7.
8.

Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky Zmluvy o pripcijení viažuce sa

k tomuto odbernému miestu s EIC kódom 24ZVS oooo757o48H, uzatvorené v predchádzajúcom obdobi.
Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.
V prípade, Že sa táio zmluva uzatvára so Žiadateľom o pripojenie do distribučnej sústavy prostrednĺctvom
elektroenergetického zariadenia, ktoré je súčasťou spoločných priestorov bytového domu, bod Vl odsek 1
sa neuplatňuje. Rovnako platí, že pod pojmom „pripojenie do distribučnej sústavyu sa pre účely takýchto
zmlúv rozumie pripojenie Í`epriame, prostrednictvom zariadenia vo vlastníctve tretích osôb, a PDS
zodpovedá za distribúciu elektriny len po rozhranie distribučnej sústavy a elektroeriergetického zariadenia
vo vlastníctve tretích osôb.

Za Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy
Menoa priezvisko

:

lng. RitasemanováBrôstlová

Funkcia

:

vedúca úseku

Menoapriezvisko
Funkcia

Zákaznicke distribučné služby

```

Podpis:

``

``

Podpis,

il.12.2018

Za žiadateľa o píipojenie
Meno a Pria7`/ieLn. M..r^cla`, Rlič+an

Funkcia st

Podpis:

Pečiatka

24sr/5Ĺftv ~EĹ/ť//2#

lng.Zuzana Kisidayová
:

vedúca oddelenja

Klientske centrá

Pečlatka: Východoslovenská distribučná, a.s.
V Košiciach, dňa

:

Meno a Priezvisko:

Funkcía:

Podpis:

Áť/

