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ZMLUVAO PRIPOJENÍ
žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
(ďalej len „zmluva“)

Čislo: 24ZVS0000804263E

I. ZMLUVNÉ STRANY

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:
Obchodné meno ň Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo : Mlynská 31, 042 91 Košice
Ičo 36599 361
DIČ 2022082997
IČ DPH SK2022082997
Zastúpená Ing. Rita Semanová Brôstlová, vedúca úseku Zákaznícke distribučné služby

Mgr. Zuzana Jurášová, vedúca odboru Zákaznícky servis
IBAN SKO7 8130 0000 0020 0848 0108
Zapísaná v registri
(ďalej len "PDS")

Žiadateľo pripojenie:
Obchodné meno/
Menoa priezvisko
Sídlo/Trvalé bydlisko
Korešpondenčná adresa

Obchodný register Okresného súdu KošiceI., oddiel: Sa, vložka 1411/V

Obec Olcnava

Jarná 2, 053 61 Olcnava
Jarná 2, 053 61 Olcnava

Zastúpený
Kontakt +421 917495572, ouolcnavaBgmail.com
IČO/Dátum narodenia 00329436
DIČ 2021331499
IC DPH
IBAN

Zapísaný v registri ?

Zákaznícke číslo i 5100260581
(ďalej len "Žiadateľ")

II. ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA
EIC kód ž 24ZV30000804263E
Adresa odberného miesta Bezulice , 053 61 Olcnava
Napäťová úroveň : NN

-

Maximálna rezervovaná
kapacita (ďalej len „MRK“) : 3F 16.00 A

III. PREDMET ZMLUVY
1. Záväzok PDS zabezpečiť v distribučnej sústave MRK pre odberné miesto žiadateľa v zmysle špecifikácie v bode Il. tejto

zmluvy.
2. Záväzok žiadateľa uhradiť v súvislosti so zabezpečením požadovanej hodnoty MRK cenu za pripojenie, resp.

poplatok/poplatky z Cenníka služieb viažuce sa k zabezpečeniu požadovanej hodnoty MRK,ktoré boli realizované PDS ako
aj záväzok žiadateľa splniť technické a obchodné podmienky pripojenia.

IV. CENA ZA PRIPOJENIE
1. Cena za pripojenie je určená podľa hodnoty MRK, vzmysle platného a účinného cenníka poplatkov za pripojenie do

distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia zverejneného na webovom sídle PDS www.vsds.sk.
2. Vprípade zmeny žiadateľa (vlastníka) bez zmeny MRKsa cenaza pripojenie alebo náklady za pripojenie neúčtujú.
3. Kcene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov.

V. TECHNICKÉ PODMIENKY, TERMÍN A MIESTO PRIPOJENIA
1. Technické podmienky vrátane miesta pripojenia týkajúce sa odberného miesta sú uvedené vstanovisku PDS č.

NPP/14471/2021, ktoréje prílohou č. 1 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Vprípade uzatvorenia zmluvy bez zmeny technických podmienok, napr. pri zmene žiadateľa (vlastníka) sa bod V. odsek1neuplatňuje.
3. PDS sa zaväzuje pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy do 5 pracovných dní od splnenia podmienokžiadateľom vymedzených v Obchodných podmienkach a Technických podmienkach PDS,a splnenia záväzkov žiadateľa

podľa tejto zmluvy, vrátane príloh.
4. Elektrická prípojka od miesta odbočenia od distribučnej sústavy až po istiaci prvok distribučnej sústavy (vrátane) je vovlastníctve PDS. Zvyšná časť vedenia (za istiacim prvkom distribučnej sústavy) tvorí odberné elektroenergetické zariadenie

a je vo vlastníctve žiadateľa.
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5. V prípade, že sa táto zmluva uzatvára so žiadateľom o pripojenie do distribučnej sústavy prostredníctvomelektroenergetického zariadenia, ktoré nie je v majetku PDS, sačl. V. odsek 4 neuplatňuje. Rovnakoplatí, že pod pojmom„pripojenie do distribučnej sústavy“ sa pre účely takýchto zmlúv rozumie pripojenie nepriame, prostredníctvom zariadenia vovlastníctve tretích osôb, a PDS zodpovedá zadistribúciu elektriny len po rozhranie distribučnej sústavy a elektroenergetickéhozariadenia vo vlastníctve tretích osôb.
VI. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1):

o

Poučenie o neoprávnenom odbere elektriny, sankcie za nedodržanie.zmluvných podmienok, spôsob zabezpečenia meraniaodberu elektriny, spôsob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok a Sporov, zrušenie pripojenia, odstúpenie odzmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty, ako aj povinnosti PDS súvisiace so štandardami kvality distribúcie elektriny,vrátane ich vyhodnocovania sú uverejnené na webovom sídle PDS www.vsds.sk.Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom žiadateľ dostane jedno vyhotovenie.Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodnea vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný.V prípade, že sa žiadateľ pripája do distribučnej sústavy prostredníctvom cudzieho zariadenia, žiadateľ o pripojenie týmtočestne prehlasuje, že vlastník, resp. vlastníci zariadenia súhlasia s pripojením, odberného miesta žiadateľa do distribučnejsústavy prostredníctvom zariadenia v ich vlastníctve. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje podpisom zmluvy.V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Radyč. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajova zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov PDS spracúva osobné údaje žiadateľa uvedené v zmluve na účeluzatvorenia a plnenia zmluvy, jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie ceny za distribúciu elektriny. Poskytnutieosobných údajov je zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia môže PDS odmietnuť uzatvoriť zmluvu. PDSVv rámciplnenia zmluvy poskytne osobné údaje žiadateľa príslušnému dodávateľovi elektriny, s ktorým PDS uzatvára Rámcovúdistribučnú zmluvu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov žiadateľov nájdete v dokumente Pravidlá ochranyosobných údajov, ich aktuálna verzia je dostupnáv našich Klientskych centrách ako aj na našej webovej stránke www.vsds.sk.PDSje oprávnený vykonávať jednostranné započítanie svojich nesplatných pohľadávokvoči žiadateľovi proti splatným alebonesplatným pohľadávkam žiadateľa voči PDS. Zánik pohľadávok(v rozsahu, v ktorom sakryjú) nastane okamihom, keď prejavvôle smerujúci k započítaniu je doručený žiadateľovi
Ostatné dojednania a platobné podmienky sú upravené v Obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou prevádzkovéhoporiadku PDSa sú zverejnené na webovom sídle PDS www.vsds.sk.

VII. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
1:
2.
3.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvaje platná dňom podpisu zmluvnými stranamia účinná úhradou cenyza pripojenie.

fV prípade, ak žiadateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len„zákon“) a zmluva zároveň splňa podmienku jej zverejnenia podľa zákona, táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcimpo dnijej zverejnenia.
Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky Zmluvy o pripojení viažuce sa k tomuto odbernémumiestu s uvedeným EIC kódom, uzatvorené v predchádzajúcom období.

Za Prevádzkovateľa distribučnej sústavy
Meno a priezvisko: Ing. Rita Semanová Brôstlová Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana JurášováFunkcia: vedúca úseku U Funkcia: vedúca odboru

Zákaznícke distribučné služby Zákaznícky servis

Podpis: Podpis:

Pečiatka: Východoslovenská distribučná, a.s.
V Košiciach, dňa 07.12.2021

Za Žiadateľa o pripojenie
Meno a priezvisko: Obec Olcnava Meno a priezvisko:
Funkcia: Funkcia:

Podpis: Podpis:

Pečiatka:
Dňa: 07.12.2021

Príloha č.1 — Stanovisko PDS č.: NPP/14471/2021
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