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Zl\,,1LUVA O PRrPO]tNÍ
žiadatela o pňpojenie do distňbučnej sústavy
(ďalej len.zmluva')

Číslo zmtuvy: 24zvsoooo752396J

t. ziiLUV}lÉ srnnNv

Prevádzkovateí distribučnei sústavy:

obchodné meno
Sidlo
lČo
uó
lÓ DPH
Zastúpená

lBAN
Blc (sWlFT)
Zaplsaná v registri
(ďalej len "PDS')

Žiadater o pripoienie:

obchodné meno
Sídloffrvalé bydlisko
Korešpondenčná adresa
Zastúpená
Kontakt
lČo/Dátum narodenia
uč
lČ DPH
lBAN
Blc (sWlFT)

Zapísaná v registri

Elc kód
Adresa odberného miesta

zákaznícke ěíslo

čísb odberného miesta

Číslo technického objektu

lnterné číslo zmluvy
(ďalej len "žiadatel')

720zz0100943985

Východoslovens ká distri bučná, a.s.
Mlynská 31,042 91 Košice
36 599 361
2022082997
SY\2022O82997
lng. Rita Semanová Bóstlová, vedúca úseku 7Ákaznlcke distribučné
služby
lng. Zuzana Kisidayová, vedúca oddelenia Klientske centrá
sK07 8130 0000 0020 0848 0,108

clTlsKBA
Obchodný register Okresného súdu Košice l,, oddiel: Sa, vložka 1411N

Obec Stráne pod Tatrami
Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami,
Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami,

Rastislav sloveňák, starosta obce
Tel:052l4522912 Fax: l
00326593

24ZVs0000752396J
Stráne pod Tatrami 2 , 059 76 Stráne pod Tatrami

51 00307534

1447057

1480762

1 00943985
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číslo zmluvy:
24ZVS0000752396J

%D
PREDMETZMLUVY

1. Závázok PDS pripojť zariadenie žiadateta špecifikované v čl. V. a Vl. tejto zmluvy do distribučnej sústavy
v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s ElC kódom
24AIS 0000752396J

vo výške 1 F 10.00 A.

GENA zA PRlPoJENlE

1. Cena za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie - náklady spojené so
zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej len ,MRK) pripojenia v distribučnej sústave
(ďalej len ,,DS-), Rozsah a podmienky úhrady oprávnených nákladov za pripojenie sú stanovené
v osobitnom právnom predpise Úradu pre reguláciu sieťorných odvefuí (ďalej len "Úrad"), ktoré PDS
zverejňuje na svojom webovom sídle PDS Www,\l§!§§h.

2, Hodnoty pňpojovacích poplatkov do distribučnej sústavy PDS na napáťovej hladine NN, ktoré zohíadňujti
amperickú hodnotu zaťaženia odberu elektroenergetického zariadenia, sú po schválení Uradom
uverejnené na webovom sídle PDS wueJsq§_§k. Miesto pripojenia do DS vrátane napáťovej hladiny je
stanovené na základe žiadosti žiadateía vo vyjadrení PDS stanovujúcom technické podmienky
pripojenia.

3. Cena za pripojenie je určená podla amperickej hodnoty hlavného ističa, v zmysle platného a účinného
cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napátia zverejneného na
webovom sídle PDS Wyw]gg§§ sk. Na určenie ceny za pripojenie sa uá'ahuje cenník poplatkov platný
a účinný v čase podpisu tejto zmluvy. Hodnotia ističa uvedená v cenníku sa uá'ahuje na istič vrátane
danej amperickej hodnoty. V prípade zvyšovania MRK sa účtuje len rozdiel amperickej hodnoty medzi
póvodnou a novou MRK.
K cene bude fakturovaná DPH podla platných právnych predpisov.
V prípade už jestvujúceho odberného miesta na základe tejto zmluvy nevzniká žiadateíovi o pripojenie
povinnosť uhradiť pripojovací poplatok, to neplatí v prípade žiadosti o zvyšovanie maximálnej
rezervovanej kapacity.

lv. PLAToBNÉ PoDiitENKY

1. Pri úhrade všetkých v tejto zmluve dojednaných platieb platia platobné podmienky uvedené v platných
Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústiavy, ktoré sú súčasťou platného,
Uradom schváleného Prevádzkového poriadku PDS (ďalej len ,Obchodné podmienký'), ktorých zmena je
možná iba na základe rozhodnutia Úradu a ktoré PDS zverejňuje na svojom webovom sídle PDS
WryW V§d§ §|í.

v. TERMiN A MtEsTo PRlPoJENlA

1. Miesto pripojenia:Stráne pod Tatrami 2 , 059 76 Stráne pod Tatrami

2. Termin pripojenia: do 5 pracovných dní od pripísania platby na účet PDS, splnenia podmienok
žiadatelom vymedzených v Obchodných podmienkach a Technických podmienkach PDS, a splnenia
závázkov žiadate]a o pripojenie uvedených v ělánku Vll tejto zmluvy, pričom stanovená lehota zaělna
plynúť splnením všetkých podmienok uvedených v tomto bode.

3. PDS sa zavázuje pripojiť zariadenie žiadateía do distribučnej sústavy v dohodnutom termíne, to neplatl,
ak tomu bránia okolnostivymedzené v Obchodných podmienkach.

4. Žiaaater musí mať najneskór ku dňu pripojenia uzatvorené všetky relevantné zmluvy potrebné na
distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateía,
najmá zmluvu o prístupe do sústavy a distribúcii elektriny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo
zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o zúětovaní odchýlky. V prípade, že žiadatel nemá
ku dohodnutému dňu pripojenia uzatvorené všetky potrebné zmluvy, PDS zariadenie žiadateía nepripojí.
K pripojeniu žiadateía dójde v takomto prípade v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom
žiadateí preukže PDS existenciu platne uzatvorených zmlúv.

4.
5.
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číslo zmluvy:
24ZVS0000752396J

5.

6.

7.

l^D
pDS zariadenie žiadateía takisto nepripojí v prípade, ak žiadatet má ku dňu pripojenia stianovenému
v tejto zmluve platne uzatvorené všetky relevantné zmluvy, ale účinnosť jednotlivých zmlúv má nastať
v neskorší deň ako je deň pripojenia stanovený v tejto zmluve. V takýchto prípadoch bude zariadenie
žiadateía pripojené ku dňu, od ktorého sú účinné relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku
elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadatefa, najmá zmluvu
o prístupe do sústavy a distribrlciu elektriny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej
dodávke elektriny.
posunutie termínu pripojenia zdóvodov uvedených vodsekoch 4 a5 tohto čl. V. sa nepovďuje
za porušenie zmluvnej povinnosti PDS pripojiť zariadenie žiadatela v dohodnutom termíne.
Ustanovenia tohto ólánku zmluvy sa nevzťahujú na už jestvujúce odberné miesto, to neplati v prípade
žiadosti o zvyšovanie maximálnej rezervovanej kapacity.

vl. osTATNÉ DoJEDNANn TýKAJÚce sl iltEsTA PRlPoJENlA

1. Vymedzenie vlastníckych váahov za miestom odbočenia od distribuěnej sústavy: elektrická prípojka od
miesta odbďenia od distribuěnej sústavy až po istiaci prvok distribučnej sústavy (vrátane) je vo
vlastníctve PDS. Zvyšná časť elektrickej prlpojky (za istiacim prvkom distribučnej sústavy) tvorí odberné
elektroenergetické zariadenie a je vo vlastníctve žiadateía.
Napáťová hladina: NN
Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pripojenia:

1F 10.00A

4. Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta sú uvedené vo vyjadrení PDS ě.:

16441l2o18
5. Ustianovenie bodu 4. neplatí ak sa jedná o jestvujúce odberné miesto, to neplatí v prípade žiadosti o

zvyšovan ie maxi málnej rezervova n ej ka pacity.

Vll. osTATNÉ DoJEDNAN|A

1. ostatné dojednania sú upravené vObchodných podmienkach, ktoré sú srjčastbu prevádzkového
poriadku PDS zverejnené na webovom sídle PDS !ryl,v y§!i§§!,

2. poučenie o neoprávnenom odbere elektriny, sankciách za nedodžanie zmluvných podmienok, spÓsob
zabezpečenia merania odberu elektriny, spósob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok
a sporov, zrušenie pripojenia, odstripenie od zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty, ako aj o
povinnosti PDS súvisiace so štandardami kvality distribúcie elektňny vrátane ich vyhodnocovania sú
uverejnené na webovom sídle PDS Wlyw.ysd§*§t.

3. V prípade, že spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. poruší štrandardy kvality súvisiace
sóisiribúciou elektriny vzmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sietbuých odvetví éislo 275l2O12Z.z.,
ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, priěom
toto porušenie vznikne v dósledku konania alebo opomenutia konania zo strany užívatela distribuČnej
sústavy, je spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. oprávnená uplatniť si u tohto uŽÍvateÍa
sústavy úhradu všetkých finaněných plnenl, ktoré musela spoločnosť Východoslovenská distribuěná, a.s.
preukázatefne uhradiť oprávneným osobám v súvislosti s porušením štandardov kvality.

Vll!. DoBA PLATNosTl zillt vY

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluva je platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami.
Vpripade, ak žiadatet je povinnou osobou vzmysle.zákona ě.21112000 Z.z. oslobodnom prlstupe
k infórmáciám (ďalej len,,zákon') a zmluva zároveň spÍňa podmienku jej zverejnenia podta zákoná, táto
zmluva nadobúda Účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Žiadatel sa zároveň zavázuje
zverejniť túto zmluvu spósobom predpokladaným zákonom a oznámť to preukžateíným spósobom
pDS, inak zodpovedá zato, že táto zmluva nenadobudne účinnosť. Ustianovenie tohto bodu sa nepouŽije
ak táto zmluva nespÍňa podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona.

2.
3.

1,

2.
3.
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Výcho{oslwelská

Číslo distf(bučrn, a,s

24ZVSoooo T|fifť"l,*

WD
lx. oCHRANA osoBNÝcx Úoruov

1. Vsúlade s Nariadením Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 1812018 Z. z.
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, PDS spracúva osobné údaje žiadateía uvedené
v tejto zmluve a v prípade, že žiadatetom je právnická osoba, zákonného / zmluvného zástupcu Žiadatela,
najmá za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia tejto zmluvy, Poskytnutie požadovaných osobných Údajov
je zákonnou a/alebo zmluvnou požiadalkou a v prípade ich neposkytnutia móže PDS odmietnuť uzatvorť
túto zmluvu.

2, Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú upravené v Pravidlách ochrany osobných Údajov,
pričom ich aktuálna verzlaje zverejnená na webovom sídle www vstis sk

x. zÁvEREčttÉ usrnNoVENlA

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotorreniach, prióom žiadatel obdržíjedno lyhotovenie,
2. pDS je povinný zachovávať dóvernosť informácií v zmysle § 94 zákona óislo 25112012 Z.z, o energetike a

o zmene a doplneni niektoných zákonov.
3. Zmluvu je možné oopíňat a menť len na základe písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými

stranami,
4, obchodné podmienky k zmluvám sa menia na áklade platného a účinného rozhodnutia Úradu. O kaŽdej

zmene je PDS povinný informovať prostredníctvom oznámenia na svojom webovom sídle PDS
yyyý!! 

, V!!! S,_§i1.

5, Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah je urČitý

a zrozumiteíný,
6. Dňom platnosti a účinnostitejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky Zmluvy o pripojení viaŽuce sa

k tomuto odbernému miestu s ElC kódom 24ZVS0000752396J , uzatvorené v predchádzajúcom obdobÍ.

7. Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.
8. V prípade, že sa táto zmluva uzatvára so žiadateíom o pripojenie do distribučnej sústavy prostredníctvom

elektroenergetického zariadenia, ktoré je súčasťou spoločných priestorov bytového domu, bod Vl odsek 1

sa neuplatňuje. Rovnako platí, že pod pojmom 
"pripojenie do distribuěnej sústaly" sa pre ÚČely takýchto

zmlúv rozumie pripojenie nepriame, prostredníctvom zariadenia vo vlastníctve tretích osób, a PDS
zodpovedá za distribúciu elektriny len po rozhranie distribučnej sústavy a elektroenergetického zariadenia
vo vlastníctve tretích osób.

7a Prevádzkovatela distri bučnej sústavy

Meno a Priezvisko : lng. Rita Semanová Bróstlová Meno a Priezvisko : lng. Zuzana Kisidayová
Funkcia : vedúca úseku Funkcia : vedúca oddelenia

Zákaznícke distribučné služby Klientske centrá

Podpis:

Pečiatka: Východoslovenská distribučná, a.s.

V Košiciach, dňa 03.12.2018

za Žiaaatela o pri pojenie

Meno a Priezvisko:
Funkcia:

Podpis:
Pečiatka:

_<,?
=-) Lry/Podpis:

Meno a Priezvisko:
Funkcia:

Rastislav

Podpis:
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