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ZMLUVA O PRIPOJENÍ

žiadatera o pripojenie do distribučnej sÚstavy

Číslo: 24ZVSOOOO766891K

(ďalej len ,zmluva')
I.
I.

ZMLUVNÉ STRANY

Prevádzkovater distríbučnej sústavy:
Obchodné meno

Východoslovenská dístríbučná, a.s.

Sídlo

Mlynská 31 , 042 91 Košice

ičo
oič
Ič DPH

36 5gg 361
2022082997

SK2022082997

Zastúpená

Ing. RRa Sernanová Brěstlová, vedúca úseku Zákaznícke distribučné služby
Mgr. Zuzana Jurášová, vedúca odboru Zákaznícky servis

IBAN

SKO7 8130 0000 0020 0848 Cll08

ZapÍsaná v registri
(ďalej len "PDS")

Obchodný registar Okresného súdu Košice l., oddiel: Sa, vložka 1411/V
a

Žiadater o prípojenie:
Obchodné meno/

Meno a priezvisko
Sídloff rvalé bydlísko
Korešpondenčná adresa
Zastúpený
Kontakt

Ič0/Dátum narodenia
oič
Ič DPH

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla Il. 2802/3, 058 01 Poprad
Nábrežie Jána Pavla Il. 2802/3, 058 C)1 Poprad
Ing. Anton Danko, primátor rnesta
*421 91089ů340, peter.pemcak@msupoprad.sk
00326470

202103il44
SK2021031144

IBAN

Zapísaný v registri
Zákaznícke číslo

na MV SR
5100131582

(ďalej len 'žiadater')

Il. ŠPEClFlKAClA ODBERNÉHO MESŤA
EIC k6d

24ZVSOOOO766891 K

Adresa odbemého miesta

Bez ulice , 058 0l Poprad

NapRťoTh úroveň

NN

Maximálna rezervovaná

kapacita (ďalej len ,MRK')
lll.

1 F 25.00 A

PREDMET ZMLUVY

1 . Závázok PDS zabezpečit' v distribučnej sústaw MRK pre odbemé miesto žiadatera v zmysle špecifikácie v bode II. tejto
zmluvy.

2. Závázok žiadatera uhradít' v súvislosti so zabezpečením požadovanej hodnoty MRK cenu za pripcjenie, resp.
poplatok/poplatky z Cenníka služieb viažuce sa k zabezpečeniu požadovanej hodnoty MRK, ktoré boli realizowné PDS ako
aj závšzok žiadatera splnit' technické a obchodné podmienky pripojenia.
IV.

CENA ZA PR?POJENIE

1. Cena za pripojenie je určená podra hodnoty MRK, vzmys!e platného a účinného cenníka poplatkov za pripojenie do

V.

2.

distribučnej sústaq na úrovni nízkeho napátia zverejneného na webovom sídle PDS <,jv?ý, .?- ?is sp.
V prípade zmeny žiadatera (vlastníkaj bez zrneny MRK sa cena za píipojenie alebo náklady za pripojeníe neúčtujú.

3.

K cene bude fakturovaná DPH podra platných právnych predpisov.

TECHNICKÉ PODMIENKY, TERMÍN A MIESTO PRlPůJENlA

1. Technické podmienky vrátane mmsta pripojenia týkajúce sa odbemého miesta sú uvedené vstanovisku PDS č.:
NPP/5922/2Cll9, ktoré je prílohou č. 1 tejto zmluvy a tvor{ jej neoddeliternú súčasta.

2.

V prípade uzatvorenia zmluvy bez zmeny techníckých podmienok, napr. pri zmene žiadatera (vlastníka) sa bod V. odsek 1
neuplatňuje.

3. PDS sa zavázuje pripojit' zariadenie žiadatera do distribučnej sústavy do 5 pracovných dní od splnenia podmienok
žiadaterom qmedzených v Obchodných pcdmienkach a Technických podmienkach PDS, a splnenia zAvázkov žiadatera
podra tejto zmluaííy, vrátane príloí'í.

4

Elektrická prípojka od rniesta odbočema od distribučnej sústavy až po istiaci prvok dístribučnej sústavy (vrátane) je vo
vlastníct» PDS. Zvyšná časť vedenia (za istiacim prvkom distribučnej sústavy) tvorí odberné elektroenergetické zariadenie
a je vo vlastníctve ffadatera.
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5. Vprípade, ze sa 1áto zmluva uzatvára so ffadaterom opripojenie do dístribučnej sústavy prostnedníctym
elektroenergetického zariadenia, ktoré nie je v majetku PDS, sa čl. V. odsek 4 rieuplatňuje. Rovnako platí, že pod pojmom
,,pripojenie do distribučnej sústavy' sa pre účely takýchto zmlúv rozumie pripoienie nepriame, prostredníctvom zariadenia vo
vlastníchíe tretích os«)b, a PDS zod(x»vedá za dístribúciu eíektriny len po rozhrame dístribučnej súslavy a elektroenergetického
zariadenia vo vlastníctve tretích osób
Vl.

OSTATNÉ DOJEf)NANIA

1. Poučeníe o neoprávnenom údbere elektriny, sankcíe za nedodí'žanie zmluných podmienok, sp6sob zabezpečenía merania
odberu elektriny, spósob riešenia prípadov neplnenia zmluúých podmienok a sporov, zrušenie pripojenia, odstúpenie od
zmluvy, ukončenie zmluq a Opovedné lehoty, ako aj povínnosti PDS súvisiace so štandardami kvality distribúcie elektriny,
strálane ich qhodnocovania sú uvere')nené na webo»m sklle PDS w?s.sk.
2.
Zmluva je vyhotovená v dych qhotoveniach, pričom žiadater dostane jedno vyhotownie.
3.
Zmluvné sirany vyhlasujú, ze táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah je určjtý a zrozumiterný.
4.
V prípade, že sa žiadater pripáia do distribučnej sústavy pmstrednídwrn cudzieho zariadenia, žiadater o pripojenie týmto
čestne prehlasuje, ze vlastník, resp. vlastníci zaríadenia súhlasía s pripojením, odbemého míesta žiadatera do dístíibučnej
sústaq prostredníctvom zariadenia v ich /astníctve. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje podpisom zmluvy.
5. V súlade s Nariadením Európskeho parlarnentu a Rady č. 201 51679 o odnrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov
a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnýdn údajov PDS spracúva osobné údaje žiadatera uvedené v zmluw na účel
uzat»renia a plnenia zmluvy, jednoznačnej dentifikácie, správy a fakturácie ceny za distribúciu elektíiny. Poskylnutie
osobných údajov je zmluvnoii požiada*ou a v prípade ích neposkytnutia móže PDS odmietnuť uzatvoriť zmluvu. PDS v rámci

plnenia zmluq poskytne osobné údaje žíadatera prlslušnému dodávaterovi elektríny, s ktorým PDS uzatvára Rámcovú
distríbučnú zmluvu. Bližšie informácie o spracúvarí osobných údajov žiadalerov nájdete v dokumente Pramlá ochrany
osobných údajov, ich aktuálna wrzia je dostupná v našich Klientskych centrách ako aj na našej webovej stránke vrwq .vsdy.2%
6. PDS je oprávnený vykonávať jednostranné započítanie s»jich nesplatných pohradávok wči žíadaterovi proti splatným alebo
nespmtným pohradávkam žiadatera vob PDS. Zánik pohradávok (V rozsahu, v ktorom sa kíyjú) nastane okamihom, keď prejav
ťle smerujúci k zapocítaniu je doručený žiadaterovi.

7- Ostatné dojednania a platobné podmienky sú uprawné v Obchodných podmienkach, ktoré sů súčasťou prevádzkového
poriadku PDS a sú zwrejnené na webovom sídle PDS +ýway ,síis.4k.
Vll.

DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčtíú.

2. Zmluva je platná dňom podpisu zmluvnýmí stranami a účinná úhradou ceny za pripojenie.

3. V prípade, ak žiadater je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Zz. o slobodnom prístupe k infomiácíám (ďalej len

,zákon') a zmluva zároveM spíňa podmienku jej zverejnenia podra zákona, táto zmluva nadobúda ůčinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenía.

4. Dňomplatnostíaúčinnostitejtozmíuvystrácajúplatnosťaúčinnost'všetkyZmluvyopnpojeníviažucesaktomutoodbemému
miestu s uvedeným EIC kódom, uzatwené v preíichádzajúcom období.
Za Prevádzkovatera distribučnej smtavy
Meno a priezvisko:

Ing. Rita Semanová Brčístlová

Meno a priezmsko:

Funkcia:

vedúca úseku

Funkcia:

Mgr. Zuzana Jurášová
»dúca odboru

Zákazícky sérvis

Zákaznícke distribučríé síužby

/

ň

F:'odpis:

Podpis:

z
'%/

7/

/+'

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

MD
i ?-.

-34-

0 9 -08- 2019

Východoslovenská
óistribučná, a s.
MlynSkF3 3l

u

042 9'l l<ošice

Za Žiadatera o pripojenie
Meno a priezvisko'

Meno a priezvisko: Ing. Anton Danko

Funkcia:

Funkcia: primátor rnesta
l

Podpis:

l

Pečiatka:

i

Dňa:

l

(w

Podpis:

l

Príloha č.1 - Stanovisko PDS č.: NPP/5922/2019

Dátímí zvorwJn*iíim zmluvy

IÁ, 08. 2019

,@'

Dátum účirinosti zmluvy
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