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l. zMLUvNÉ srRnny
Prevádzkovateí

d

istri bučnei sústavy

obchodné meno
Sldlo

lčo

:

Východoslovens ká distribučná, a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice
36 599 361

uč

2022082997

lČ DPH
Zastúpená
lBAN
Blc (sWlFT)
Zapíse'ná v registri
(ďalej len "PDS")

sl<2022082997
lng. Rita Semanová Bóstlová, vedúca úseku Zákaznícke distribučné

služby
lng. Zuzana Kisidayová, vedúca oddelenia Klientske centrá
sK07 8130 0000 0020 0848 0108

clTlsKBA

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

Žiadater o pripoienie:
obchodné meno
Sídloffrvalé bydlisko
Korešpondenčná adresa
Zastúpená
Kontakt

lóopátum narodenia

uč

Obec Stráne pod Tatrami
Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami,
Stráne pod Tatrami2, 059 76 Stráne pod Tatrami,
Rastislav sloveňák, starosta obce

Tel:O52l4522912

Fax:

l

00326593

lČ DPH
lBAN
Blc (SWIFT)
Zapísaná v registri

Elc

Adresa odberného miesta

24ZVS000075239BF
Stráne pod Tatrami 2 , 059 76 Stráne pod Tatrami

zákaznícke číslo

51

člslo odberného miesta

1447061

Číslotechnického objektu

1

480766

1

00943987

kód

]nterné ěíslo zmluvy
(ďalej len "žiadatef')

00307534
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l!. PREDMETzMLUvY

1.

Závázok PDS pripo.;ť zariadenie žiadateta špecifikované v ól. V. a V|. tejto zmluvy do distribučnej sústavy
maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s ElC kódom
24AlS o0oo752398F

v rámci

vo výške

,1

F

10,00 A.

!ll. CENA zA PRlPoJENlE

'l.
2.

3.

Cena za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie - náklady spojené so
zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej len ,MRK) pripojenia v distribučnej sústave
(ďa|ej len ,DS'). Rozsah a podmienky úhrady oprávnených nákladov za pripojenie sú stanovené
v osobitnom právnom predpise Úradu pre reguláciu sieťovtých odvetví (ďalej len ,Úrad"), ktoré PDS
zverejňuje na svojom webovom sídle PDS v,ý!y*s/_ys§9_§h.
Hodnoty pripojovacích poplatkov do distribučnej sústavy PDS na napáťovej hladine NN, ktoré zohíadňujú
amperickú hodnotu zataženia odberu elektroenergetického zariadenia, sú po schválení tJradom
uverejnené na webovom sídle PDS w,urm y_s*t].g.sB. Miesto pripojenia do DS vrátane napáťovej hladiny je
stanovené na základe žiadosti žiadatela vo vyjadrení PDS stanovujúcom technické podmienky
pripojenia.

Cena za pripojenie je určená podía 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 wwyl,_V§d§ sk. Na určenie ceny za pripojenie sa vzt'ahuje cenník poplatkov platný
a účinnýv čase podpisu tejto zmluvy. Hodnota ističa uvedená v cenníku sa vá'ahuje na istič vrátane
danej amperickej hodnoty. V prlpade zvyšovania MRK sa rlčtuje ]en rozdiel amperickej hodnoty medzi
póvodnou a novou MRK.
4. K cene bude fakturovaná DPH podfa platných právnych predpisov.
5. V prípade už jestvujúceho odberného miestra na základe tejto zmluvy nevzniká žiadateíovio pripojenie
povinnosť uhradiť pripojovací poplatok, to neplatí v prípade žiadosti o zvyšovanie maximálnej
rezervovanej ka pacity.

tv. PLAToBNÉ PoDttilENKY

1.

Pri úhrade všetkých vtejto zmluve dojednaných platieb platia platobné podmienky uvedené vplatných
Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, ktoré sú súčasťouplatného,
Uradom schváleného Prevádzkového poriadku PDS (ďalej len ,,Obchodné podmienky'), ktoných zmena je
možná iba na základe rozhodnutia Uradu a ktoré PDS zverejňuje na svojom webovom sídle PDS
W_W!_!_v§ťlS

V.

TERM|N A

Sk.

illEsTo PRtPoJENlA

1.

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

2.

Termín pripojenia: do 5 pracovných dní od pripísania platby na účetPDS, splnenia podmienok
žiadatefom vymedzených v Obchodných podmienkach a Technických podmienkach PDS, a splnenia
závázkov žiadatela o pripojenie uvedených v článku Vll tejto zmluvy, pričom stanovená lehota začína
plynúť splnením všetkých podmienok uvedených v tomto bode.
PDS sa zavázule pripjiť zariadenie žiadateíado distribučnej sústavy v dohodnutom termíne, to neplatí,
ak tomu bránia okolnostivymedzené v Obchodných podmienkach.
ŽiadateF musí mat' najneskór ku dňu pripojenia uzatvorené všetky relevantné zmluvy potrebné na
distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadatela,
najmá zmluvu o prístupe do sústavy a distribúcii elektriny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo
zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o zúčtovaníodchýlky. V prípade, že žiadatet nemá
ku dohodnutému dňu pripojenia uzatvorené všetky potrebné zmluvy, PDS zariadenie žiadateíanepripojí.
K pripojeniu žiadatela dójde v takomto prípade v najbližšípracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom
žiadateí preukáže PDS existenciu platne uzatvorených zmlúv.

3.
4.

Slrana 2 z 4

číslozmluvy:
24ZVS0000752398F

%a

PDS zariadenie žiadateía takisto nepripojí v prípade, ak žiadatel má ku dňu pripojenia stanovenému
v tejto zmluve platne uzatvorené všetky relevantné zmluvy, ale účinnosťjednotliuých zmlúv má nastať
v neskoršídeň ako je deň pripojenia stanovený v tejto zmluve. V takýchto prípadoch bude zariadenie
žiadateťapripojené ku dňu, od ktorého sú účinnérelevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku
elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateía, najmá zmluvu
o prístupe do sústavy a distribúciu elektňny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej
dodávke elektriny.

6.
7.

Posunutie termínu pripojenia zdóvodov uvedených vodsekoch 4 a5 tohto čl. V. sa nepovažuje
za porušenie zmluvnej povinnosti PDS pripojiť zariadenie žiadatela v dohodnutom termíne.
Ustianovenia tohto článku zmluvy sa nevzťahujúna už jestvujúce odberné miesto, to neplatí v prípade
žiadosti o zvyšovanie maximálnej rezervovanej kapacity.

Vl. osTATNÉ DoJEDNANn ťKAJÚce sn MlEsTA PRtPoJENlA

1.

Vymedzenie vlastníckych vá'ahov za miestom odbočenia od distribučnej sústavy: elektrická prípojka od
miestia odbočenia od distribučnej sústavy až w istiaci prvok distribučnej sústavy (vrátane) je vo
vlastníctve PDS. Zvyšná ěasť elektrickej prípojky (za istiacim prvkom distribučnej sústavy) tvorí odberné
elektroenergetické zariadenie a je vo vlastníctve žiadateta.
2. Napáťová hladina: NN
3. Maximálna rezervovaná kapacita (M RK) pripojen ia:

1F
4.
5.

10.00A

Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta sú uvedené vo vyjadrení PDS č.:
16443l2018
Ustianovenie bodu 4. neplatí ak sa jedná o jestvujúce odberné miesto, to neplatí v prípade žiadosti o
zvyšovan ie maxi mál nej rezervova

n

ej ka pacity.

OSTATNÉDOJEDNANIA

1.

2.

3.

Ostatné dojednania sú upravené vObchodných podmienkach, ktoré sú súčasťouprevádzkového
poriadku PDS zverejnené na webovom sldle PDS !^ry!v,_v§!,i.§h.
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, odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty, ako aj o
povinnosti PDS súvisiace so štandardami kvality distribúcie elektriny vráane ich vyhodnocovania sú

uverejnené na webovom sídle PDS Wwyl,y§dl§.h.
V prípade, že spoločnosťVýchodoslovenská distribučná, a.s. porušíštandardy kvality súvisiace
sdistribúciou elektriny vzmysle vyhlášky Uradu pre reguláciu sietbuých odvetví éislo 275l2012Z.z.,
ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, pričom
toto porušenie vznikne v dósledku konania alebo opomenutia konania zo strany užívateladistribučnej
sústavy, je spoločnosťVýchodoslovenská distribučná, a.s. oprávnená uplatniť si u tohto užívateía
sústavy úhradu všetkých finančných plnení, ktoré musela spoločnosťVýchodoslovenská distribučná, a.s.
preukžatelne uhradiť oprávneným osobám v súvislosti s porušenímštandardov kvality.

vll!. DoBA PLATNosTl zMLl,rVY
1.

2.
3.

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

Vprípade, ak žiadateíje povinnou osobou vzmysle zákona é,21112000 Z.z, oslobodnom prlstupe

k informáciám (ďalej len ,zákon") a zmluva zároveň spÍňa podmienku jej zverejnenia podía zákona, táto
zmtuva nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Žiadateí sa zároveň zavázuie
zverejniť túto zmluvu spósobom predpokladaným zákonom a oznámiť to preukžateíným spó§obom
PDS, inak zodpovedá za to, že táto zmluva nenadobudne účinnosť.Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije
ak táto zmluva nespÍňa podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona.
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Ix. oGHRANA osoBNÝcx Úoa;ov

1.

Vsúlade s Nariadením Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18t2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov, v znení neskoĚích predpisov, PDS spracúva osobné údaje žiadateíauvedené
v tejto zmluve a v prípade, že žiadatelom je právnická osoba, zákonného / zmluvného zástupcu žiadateía,
najmá za účelomuzatvorenia 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.
Bližšieinformácie o spracúvaníosobných údajov sú upravené v Pravidlách ochrany osobných údajov,
pričom ich aktuálna verziaje zverejnená na webovom sídle www,vstls sk

2.
x.

zÁVEREčtrtÉusrnNoVENtA

1.

2,
3.
4.

zmene
yyqvw

5.

je PDS

vstls 9k.

povinný informovať prostredníctvom oznámenia na svojom webovom sídle PDS

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva

6,
7.
8.

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom žiadateíobdržíjedno vyhotovenie.
PDS je povinný zachovávať dóvernosť informácií v zmysle § 94 zákona óislo 251l2012Z.z. o energetike a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluvu je možnéOopÍnat a menť len na základe písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými
stranami.
Obchodné podmienky k zmluvám sa menia na základe platného a účinnéhorozhodnutia Úradu, O každej

a zrozumitelný.

je

uzatvorená slobodne

a

vážne, jej obsah

je

určitý

Dňom platnosti a účinnostitejtozmluvy strácajú platnosť a účinnosťlĚetky Zmluvy o pripojení viažuce sa
k tomuto odbernému miestu s ElC kódom 24ZVS0000752398F , uzatvorené v predchádzajúcom období.
Táto Zmluva je vryhotovená v slovenskom jazyku.
V prípade, že sa táto zmluva uzatvára so žiadatelom o pripojenie do distribučnej sústavy prostredníctvom
elektroenergetického zariadenia, ktoré je súčasťouspoločných priestorov bytového domu, bod Vl odsek 1
sa neuplatňuje. Rovnako plati, že pod pojmom ,pripojenie do distribučnej sústavy" sa pre účelytakýchto

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

7a

P

revádzkovateťa distribučnej sústavy

Meno a

Priezvisko :
:

Funkcia

lng. Rita Semanová Bróstlová Meno a
vedúca
Zákaznicke distribučné

Podpis:

úseku
,)

Priezvisko

Funkcia
služby
Podpis:

Pečiatka: Východoslovenská distribučná, a.s.

:
:

lng, Zuzana Kisidayová
vedúca oddelenia
Klientske centrá

hry/

V Košiciach, dňa 03.12.2018

7a Žiadateťa o pri pojenie
Meno a Priezvisko:

Meno a Priezvisko:

Funkcia:

Funkcia:

Podpis:

Podpis:

Pečiatka:
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