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l. zilLUVNÉ srnnnv
Prevádzkovatel distribučnei sústavy:
obchodné meno
Sidlo

lčo

Dč

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31,042 9,1 Košice
36 599 361

IBAN

2022082997
3r\2022082997
lng. Rita Semanová Bróstlová, vedúca úseku Zákaznlcke distribučné
služby
lng. Zuzana Kisidayová, vedúca oddelenia Klientske centrá
sK07 8130 0000 0020 0848 0,t08

Zapísaná v registri

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

lČ DPH
Zastúpená

Blc (sWlFT)

(dalejlen "PDS')

clTlSKBA

Žiaoater o pripoienie:
obchodné meno
Sídloffrvalébydlisko
Korešpondenčná adresa
Zastúpená
Kontakt
tčopátum narodenia
DlČ
lČ DPH
lBAN
Blc (SWIFT)

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

íel:052l4522912

Fax:

l

00326593

Zapísaná v registri

Elc

Adresa odberného miesta

24ZVS0000757605B
Stráne pod Tatrami 2 , 059 76 Stráne pod Tatrami

zákaznícke číslo

51

čísloodberného miesta

1

45551 0

Čísbtechnického objektu

1

48931 9

1

00943988

kód

lnterné číslozmluvy
(ďalej len "žiadatel')

00307534
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Číslozmluvy:
24ZVs0000757605B

ll. PREDMETZMLUVY

1.

Závázok PDS pripojiť zariadenie žiadatela špecifikované v čl. V. a Vl. tejto zmluvy do distribučnej sústavy
maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s ElC kódom
24AlS 0o0o757605B

v rámci

vovýške 1F í0.00 A.

lll.

GENA zA PRlPoJENlE

1.

2.

3.

4.
5.

Cena za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie - náklady spojené so
zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej len
pripojenia v distribuěnej sústiave
"MRK')
(ďalej len
Rozsah
a podmienky úhrady oprávnených nákladov za pripojenie sú stanovené
"DS").
v osobitnom právnom predpise Úradu pre reguláciu sieťorných odvetví (ďalej len ,Úrad"), ktoré PDS
zverejňuje na svojom webovom sídle PDS wy1ry y§ds_§_\.
Hodnoty pripojovacích poplatkov do distribučnej sústavy PDS na napáťovej hladine NN, ktoré zohtadňujú
amperickú hodnotu zataženia odberu elektroenergetického zariadenia, sú po schválení Uradom
uverejnené na webovom sídle PDS wwwystis s!. Miesto pripojenia do DS vrátane napáťovej hladiny je
stianovené na základe žiadosti žiadateíavo vyjadrení PDS stanovujúcom technické podmienky
pripojenia.

Cena za pripojenie je určená podta amperickej hodnoty hlavného ističa, v zmysle platného a rjčinného
cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napátia zverejneného na
webovom sídle PDS v,/w! vsds si\. Na určenie ceny za pripojenie sa rrá'ahuje cenník poplatkov platný
a účinnýv čase podpisu tejto zmluvy. Hodnota ističa uvedená v cennlku sa vá'ahuje na istič vrátane
danej amperickej hodnoty. V prípade zvyšovania MRK sa úótuje len rozdiel amperickej hodnoty medzi
póvodnou a novou MRK.
K cene bude fakturovaná DPH podta platných právnych predpisov.
V prípade už jestvujúceho odberného miesta na základe tejto zmluvy nevzniká žiadatelovi o pripojenie
povinnosť uhradiť pripojovací poplatok, to neplatí v prlpade žiadosti o zvyšovanie maximálnej
rezervovanej ka pacity.

M. PLAToBNÉ PoDtllENKY

1.

v.

Pri úhrade všetkých vtejto zmluve dojednaných platieb platia platobné podmienky uvedené vplatných
Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústiavy, ktoré srl srjčasťouplatného,
Uradom schváleného Prevádzkového poriadku PDS (ďalej len ,Obchodné podmienkf), ktorých zmena je
možná iba na základe rozhodnutia tJradu a ktoré PDS zverejňuje na svojom webovom sídte PDS
W_ťW ysi§ §\.

TERMíN A MlEsTo PRlPoJENlA

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
žiadateíom vymedzených v Obchodných podmienkach a Technických podmienkach PDS, a splnenia
závázkov žiadateíao pripojenie uvedených v článku Vll tejto zmluvy, pričom stanovená lehota začína
plynúť splnením všetkých podmienok uvedených v tomto bode.
PDS sa zav&uie pripojiť zariadenie žiadateíado distribučnej srlstavy v dohodnutom termíne, to neplatí,
ak tomu bránia okolnostivymedzené v Obchodných podmienkach.
Žiadatet 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 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 žiadatela nepripojí.
K pripojeniu žiadateía dójde v takomto prípade v najbližšípracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom
žiadateí preukáže PDS existenciu platne uzatvorených zmlúv.

3.
4.
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l6D
5.

6.
7.

pDS zaňadenie žiadateíatiakisto nepripojí v prípade, ak žiadateí má ku dňu pripojenia stianovenému

v tejto zmluve platne uzatvorené všetky relevantné zmluvy, ale účinnosťjednotlivých zmlÚv má nastať
v néskoršídeň ako je deň pripojenia stanovený v tejto zmluve. V takýchto prípadoch bude zariadenie
žiadateíapripojené Řu dňu, od litorého sú rlčinnére]evantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku

elektriny do'oáberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateía, najmá zmluvu
o pristupe do sristavy a distribrlciu elektriny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o zdruŽenej
dodávke elektriny.
posunutie termínu pripojenia z dóvodov uvedených v odsekoch 4 a 5 tohto Čl. V. sa nepovaŽuje
za porušenie zmluvnej povinnosti PDS pripojiť zaňadenie žiadateía v dohodnutom termÍne.
Usánovenia tohto čÉnkuzmluvy sa nevá'ahujú na už jestvujúce odberné miesto, to neplatí v prÍpade
žiadosti o zvyšovanie maximálnej rezervovanej kapacity.

Vl. osTATNÉ DoJEDNANn TýKAJÚce sn mlEsTA PRlPoJENlA

1.

Vymedzenie vlastníckych rrá'ahov za miestom odbočenia od distribučnej srlstavy: elektrická prípojka od
miestia odbočenia oci distrioucnej sústiavy až w istiaci prvok distribuěnej sústavy (vrátane) je vo
vlastníctve pDS. Zvyšná časťelektrickej prlpojky (za istiacim prvkom distribučnej sústavy) tvorí odberné
elektroenergetické zariadenie a je vo vlastníctve žiadateía.
2. Napáťová hladina: NN
3. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pripojenia:

1F

10.00A

4,

Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta sr] uvedené vo vyjadrení PDS

5.

Ustanovenie bodu 4. neplati ak sa jedná o jestvujúce odberné miesto, to neplatí v prípade Žiadosti o

Č.:

2724212018

zvyšovan ie maxi málnej rezervovan ej kapacity.

vll. osTATNÉ oo.1eonmn

1.

2.

3.

ostatné dojednania sú upravené vObchodných podmienkach, ktoré sú srjěastbu prevádzkového
poriadku PDS zverejnené na webovom sldle PDS mll91ysqg;!.
Foučenie o neopráúnenom odbere elektriny, sankciách za nedodržanie zmluvných podmienok,.sPÓsob
zabezpečenia merania odberu elektriny, spósob riešenia prípadov neplnenia zmluvných Podmienok
a spoíov, zrušenie pripojenia, odstúpenie od zmluvy, ukoněenie zmluvy a výpovedné lehoty, ako aj o
poúinnosti pDS srivlsiaóe so štandardami kvality distribúcie elektňny vrátane ich vyhodnocovania sú
uverejnené na webovom sídle PDS y4414l v§_{s 5h.
V prípade, že spoločnosťVýchodoslovenská distribučná, a.s. porušíŠtandardy Xu"]'!_ s_Úvisiace
sóisiriouciou etei<triny vzmysle vyhlášky tJradu pre reguláciu sieťových odvetví élslo 275l2012Z.z.,
ktorou sa ustanovuju 3tandařoy tvátity prénosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny,.priČom
toto porušenie vznikne v dósledku konania alebo opomenutia konania zo strany užívateÍadistribuěnej

sústavy, je spoločnosťVýchodoslovenská distribuěná, a.s. oprávnené uplatniť si u tohto uŽÍvate]a
sústavý ú-hradu všetkých finančných plnenl, ktoré musela spoločnosťVýchodoslovenská distribuČná, a.s.
preukžatetne uhradť oprávneným osobám v súvislostis porušenímštandardov kvality,

vltl. DoBA PLATNosTl zMLUvY
1.

2.
3.

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

Vprípaóe,'ak žiadateíje povinnou osobou vzmysle.zákona ě.21112000 Z.z. osloboclnom

P!'_!stuPe

x infórmáciám (ďalej ten ,záron"1 a zmluva zároveň splňa podmienku jej zyerejnenia podía zákoná, ta1o

zmluva nadobrjda účinnósťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Žiadateí sa zároveň zavázuie
zverejniť túto zmluvu spósobom predpokladaným zákonom a oznámť to preukázateÍným sPÓsobom
pDS, inak zodpovedá záto, ze táto zmluva nena-dobudne účinnosť.Ustianovenie tohto bodu sa neilouŽije
ak táto zmluva nesplňa podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona.
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lx, oCHRANA osoBNÝcn Úoa.lov

1.

2,

Vsúlade s Nariadením Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2016/679 a zákonom ě. 1812018 Z. z.

o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, PDS spracúva osobné údaje ŽiadateÍa uvedené
v tejto zmluve a Ú prípade, že žiadateíomje právnacká osoba, zákonného / zmluvného zástupcu ŽiadateÍa,
nalma za účelomuzaivorenia a riadneho plnenia tejto zmluvy. Poskytnutie požadovaných osobných Údajov
PDS odmietnuť uzatvorť
;e iákonnou a/alebo zmluvnou požiadalkou a v pripade ich neposkytnutia móže
túto zmluvu.
Bliřie informácie o spracúvaníosobných údajov sú upravené v Pravidlách ochrany osobných Údajov,
pričom ich aktuálna vezia je zrrerejnená na webovom sídle www vscls,sk

x. zÁvEREčHÉusrnNoveNlA

1.

2.
3.
4,

Zmluva je vyhotovená v drroch vryhotoveniaó, prióom žiadatel obdržíjednolyhotovenie.
pDS je Ďovlnný zachovávať dóvernosť informácií v zmysle § 94 zákona óíslo 251/2012Z.z. o energetike a
o zmene a doplneni niektoďch zákonov.
Zmluvu je moiné oopíňat á menit len na áklade pisomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými
stranami.
obchodné podmienky k zmluvám sa menia na základe platného a účinnéhorozhodnutia Úradu. O kaŽdej

zmene

je PDS

povinnY informovať prostredníctvom oznámenia na svojom webovom sídle PDS

!,iwyť y:_]lS,![.

5, Žmiuúo Šiianyvyhlasujú, že táto

6,
7,
8.

zmluva

je

uzatvorená slobodne

a

vážne, jej obsah

je

urČitý

a zrozumiteíný.

Dňom platnosii a účinnostitejtozmluvy strácajú platnosť a úóinnosť lĚetky Zmluvy o pripojeníviaŽuce sa
k tomuio odbemému miestu Šelc rooom 24zvs00007576058 , uzatrorené v predchádzajúcom obdobi.
Táto Zmluva je vyhotorrená v slovenskom jazyku.
V prípade, ze sa tato zmluva uzatvára so žiadatetom o pripojenie do distribuČnejsústavy prostredníctvom
elektioenergetického zariadenia, ktoré je súčasťouspoločných priestorov bytového domu, bod Vl odsek 1
sa neuplatňiuje. Rovnako platí, že pod pojmom "pripojenie do distribučnej sústaly' sa pre ÚČely takýchto
zmlúv rozumie pripojenie nepriame, prostrednícívom zariadenia w v]astníctve tretích osÓb, a PDS
zodpovedá za oiŠtrínúciuelektiiny len po rozhranie distribučnej sústavy a elektroenergetického zariadenia
vo vlastníctve tretích osób.

7a Prev ádzkovateía distri buč nej sústavy

priezvisko :
:
Funkcia

Meno a

lng. Rita Semanová

úseku

Bróstlová Meno a Priezvisko

vedúca
Zákaznicke distribučné

Funkcia
služby
Podpis:

Podpis:
Peóiatka: Východoslovenská distribučná, a.s,

:
:

lng. Zuzana Kisidayová

vedúca oddelenia
Klientske centrá

Lry/

V Košiciach, dňa 03.12.201B

za Žiaaatera o

pri

pojenie

Meno a Priezvisko: Rastislav

Meno a Priezvisko:

Funkcia:

Funkcia:

Podpis:

Podpis:

Pečiatka:
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