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Zmluva o pľipojeníŽiadatela o pripojenie do distribučnej sústavy
(d'alej len,,zmluva.,)
číslozmluvy: EDM_LZ-I

00995061

čl. l

Zmtuvné strany
Prevádzkovateľ distľibučnejsústavy:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení

meraných dát
lng. Katarína Antolová, špecialista energetické dáta
36 599 361

lČo:
olČ:
lČopľ:

2022082997

Bankové spojenĺe:
IBAN:
BIC:

Zapísaná:
(ďalejlen

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice
lng' Danie.l. Zäkutný, vedúci odboru Manďment energetických a

sK2022082997
Citibank Europe plc, pobočka'zahraničnej banky

sK83 8130 0000 oo2o 0848 oool
CITISK BA
obchodný register okresného súdu Košĺcel, oddiel Sa, vloŽka 1411tv

''PDs]

Žiadateľ o pripojenie:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
Kontakty:

lČo:

DlČ:

lČopn:
Bankové spojenie:
IBAN:

Btc.
Zapísaná''
Elc kód odovzdávacĺeho mĺesta:

Elc

kód odberného miesta:
Adresa odovzdávacieho miesta:

obec Malý Slavkov
Gerlachovská 52,060 0ĺ Malý Slavkov

Ladislav Oravec, starosta obce
6'1 8 927 E : starosta@obecmalyslavkov.sk
31 984673
2020710109
T: 0903

Uni0redit Bank Czech Bepublic and Slovakia, a.s., pobočka
sK561 1 1 1 00000066081 8201 4

UNCRSKBX

242V50000781823D
242VS000001 8401 L
Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov, par'č.223

(ďalej len ,Žiaoateľ,;
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čl. ll
Predmet zmluvy
Záväzok PDS pripojiť zarĺadenie Žiadateľa špeciĺikovanév čl. V. a Vl. tejto zmluvy do distribučnej
sústavy a umoŽniť o9oryx_u elektľiny do sústavy PDS pre maximálňu rezeruovanú kapacitri
pripojenia vo výške 0'4480 kW'

čl. lll
cena za pripojenie (úhrada nákladov spojených so zabezpečenímmaximátnej
rezervovanej kapacity pripojen ia v distri bučnej sústave)

'l.

Na základe tejto zmluvy nevzniká Žiadateľovi povinnosť zaplatiť PDS cenu
maximálnu rezervovanú kapacitu pre dodávku elektriny do súsiavy PDS.

za pripojenie za

čl. lv

Platobné podmienky
1

Zmluvné strany sa dohodli, Že ustanovenia obchodných podmienok o platobných podmienkach,
sa nebudú na touto zmJuvou založený vzťah medzĺ-zmĺuvnými stranämi aptĺxouäľ.obchodné
podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasťtejto Zmluvy, a sú šúčastouplatnäho prevádzkového
poriadku PDS schváleného Uradom pre reguláciu siefových odvetví.

čl. v

Miesto pripojenia

1.

Miesto pripojenia: Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov, parc'

č.223

čl. vl

ostatné dojednania ýkajúce sa miesta pripojenia
1

2.
3.
4.

5

Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenia od distribučnej sústavy (vlastníctvo
zariadenia, cez ktoré sa uskutočňuje dodávka elektriny: zariadenie PDS končĹná

ioistkových

gpodkoch v skrini SPP2.

Speciíikácia odovzdávacieho miesta: Vyjadrenie PDS č.: 12g84l2o2o zo dňa

4.8' 2o2o

Napäťová hladina: NN
Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pripojenia V smere dodávka elektriny do sústavy PDS:
0,4439 **.
lnštalovaný výkon zariadenĺa na výrobu elektriny pripojeného do sústavy PDS: 4,4800kW

čl. vll

ostatné dojednania
1

ostatné dojednania sú upravené V platných obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťor'l
prevádzkového poriadku zverejnené na internetovej siránke PDS' Ustanovenia obclrodných
podmienok sÚvisiace s úpravami časti DS sa pre účelytejto zmluvy neuplatňujú.
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2.

3

PDS je.oprávnený dočasne zníŽiťhodnotu JiĺRK v prípade zmeny parametrov sústavy voči
pôvodným parametrom sústavy, ktoré platili v čase sianovenia poämienok pre pii|o;enie
lĺ
sústave, zapríčinenévyššoumocou aiebo zo strany konania iretích osôb na' kťorých
sÚ

parametre sústavy závislé.
eop,ie oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v Prevádzkovom poriadku PDS'
Za
podstatné porušenie tejto.zmluvy opľávňujúce PDS odstúpiťod zmluvy
sa bude póváovaľ tiež
nedoručenie úplnéhooznámenia o prevádzke lokálneho.zäroja (v prípáde, Že ide
o lokálny zdroj
scelkovým inštalovaným výkonom do 1OkW) zo stľany Žiaoáteň vÉrrote 12 mesiacov odo
dňa
účinnostitejto zmluvy. Za podstatné porušenie.tejto zmluvy oprávňujÚce PDS odstúpiť
od zmluvy

sa bude

považovaťtieŽ nezískanie kladnéhó vyjadróniä pos' k projektovái äórumentacii
že idó- o lokálny zdroj i côtxov1iň inštalovaným
yĺľo'nad-ĺOkW)zo strany_Žiadateľa vbhote 12 mesiacov odo dňa účinnôsti iejto- zmruvy.
Takisto je PD-S- oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, keď dôjde k zániku platnosti
vyjadrenia PDS ku žĺadoslio pripojenie do DS.
technického riešenia pripojenia (v prípade,

čl. vlIl
Doba platnostizmluvy

1.

2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

čl. lx

Záverečnéustanovenia
dostane
1 !1l-uva
2.
PDS je povinný zachovávať dôvernosť iniormácií v zmysle zákona
neskoršíchpredpisov.
3. Zmluvu je moŽné dopĺňaľa meniť na základe písomných dodatkov
je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, prĺčomŽiadateľ

4'
5.

_
6'
7

'

zmluvnými stranami'

jedno vyhotovenie.
o

energ;tik" v znení

podpísaných oboma

k zmluvám o pripojení sa menia na základe platného a účinného
rozhodnutia úradu. o.kaŽdej zmene je PDS povĺnný inÍormovať prostredníôtvom
oznámenia na
svojej internetovej stránke.
Zmluvné 9trany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne,jej obsah, vrátane
obsahu príloh, je určiý a zrozumiteľný'
Dňom platnosti a účinnostitejto zmluvy strácajú- platnosť a účinnosťvšetky Zmluvy pripojení
o
obchodné podmienky

viažúcesa

k

odovzdávaciemu miestu s

v predchádzajúcom období.

ElC' kódom 24zvsoooo78i82gD,

uzatvorené

Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Ak sa použije text tejto Zmluvy v inom
)azyku,
musí byť jeho preklad do slovenského j.ďyk? zhodňý s ĺextom tó;to zmĺrívyvynoĺováne;
v slovenskom jazyku. V prípade sporu je rozhoóujúci ten täjto Zmluvy u šlóuensióli
iazylĺu'
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Za PDS
(oprávnený zamestnanec):

dňa:

V Košicĺach

Meno priezvisko

lng. DanielZákulný

Funkcia:

vedúci odboľu
Manďment energetických
a meraných dát

Meno

Podpis

Pečiatka:

27'08't0?0
a priezvisko: lng. Katarína Antolová

Funkcia:

llil1liJŕu ou,"

Podpis

Východoslovenská dishlbučná,
a.s.
Košice

í0

Za žiadateľa:
V

Lcrir*ĺ-.

Meno a priezvisko:
Funkcia:

Podpis

dňa:

YLlos GB, s.r.o.

_

na základe

plnomocenstva zo dňa
06.07.2020

Q
vtlos
\š

GB s.r.o.

oddlet Sro, vloŽkr

č' 3043ó/P

Vt/al: obch. ĺeg' ďr' súdu Prďov

@

Pečiatka:
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Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis

roĺolorĺ^rcKÉAvETERNÉsYsÉMY
ĺĺichalská 25,060 0l Kežrnaĺo|$ Slovakla
Éo.ql ul t45,lD oÉ: sK2024o85492
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