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zMLuvA o PRIPoJENĺ
žiadateľa o pÍipojenie do distribučnej sústavy čĺso: 24ZVS00007710713
(ďalejlen 'zmlura')
l. zMLUvNÉ STRANY

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:
obchodné meno : Východoslovenská distribučná' a.s.
Sĺdlo : Mlynská 31,042 91 Košice
lČo : 36 599 361

DlČ : 2022082997
lč DPH : SK2022082997
Zastúpená : lng. Rita Semanová BrÔstlová, vedúca úseku Zákaznĺcke distribučné služby

Mgr. Zuzana Jurášová, vedúca odboru Zákaznícky servis
IBAN : SK07 8130 0000 0020 0848 0108
Zapĺsaná v reglstri : obchodný register okresného súdu Košice l.' oddiel: Sa' vloŽka 1411N
(ďalej len "PDS')

e

Žiadateľ o pňpoJenie:
obchodné meno/
Meno a priezvisko
Sĺdlo/Trvalé bydlisko
Korešpondenčná adresa
Zastúpený
Kontakl
lčo/Dátum narodenia
DlČ
lč DPH
IBAN
Zapisaný v registri

Zákaznĺcke čĺslo
(ďalej len "Žiadateľ)

obec Malý Slavkov

tl. šPEclHKÁctA oDBERNÉHo MlEsTA
Elc kód : 24ZVS00007710713
Adresa odbemého miesta : Bez ulice , 060 01 Malý Slavkov
Napäťová úroveň : NN
Maximálna rezervovaná
kapacita (ďalej len 'MRK) : 3F 32.00 A

III. PREDMETZMLUVY
1. Záväzok PDS zabezpečiľ v distribučnej sústar,e MRK pre odbemé miesto Žiadatela vzmysle špecifikácie vbode ll. tejto

zmluvy.
2. Záväzok ŽiadateÍa uhradiť v súvisĺosti so zabezpečenĺm požadovanej hodnoty MRK cenu za pripojenie, resp.

poplatoUpoplatky z Cennĺka sluŽieb viaŽuce sa k zabezpečeniu požadovanej hodnoty MRK' ktoré boli realizované PDS ako
aj záväzok Žiadateľa splniť technické a obchodné podmienky pÍpojenĺa.

IV. CENAZA PRIPOJENIE
1' cena za pripojenie je určená podla hodnoty MRK' vzmysle platného aúčinného cennĺka poplatkov za pripojenie do

distÍibučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia zverejneného na webovom sĺdle PDS www.wds.sk.
2. V prípade zmeny žiadateľa (vlastníka) bez zmeny MRK sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie neúčtujú.
3' K cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov.

v. TECHNIGKÉ PoDMIENKY' TERMIN A MlEsTo PRIPoJENIA
1. Technické podmienky vrátane miesta pripojenia týkajúce sa odbemého miesta sú uvedené vstanovisku PDS č.:

NPPl9492l2o'l9, ktoré je prĺlohou č. 1 tejto zmluvy a tvoí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. V prípade uzatrorenia zmluly bez zmeny technických podmienok, napr. pri zmene Žiadateľa (vlastníka) sa bod V. odsek 1

neuplatňuje.
3. PDS sa zaväzuje pripojiť zariadenie Žiadateľa do distribučnej sústavy do 5 pracovných dni od splnenia podmienok

žiadatelom vymedzených v obchodných podmienkach a Technických podmienkach PDS, a splnenia úväzkov Žiadatela
podÍa tejto zmluly, vľátane prĺloh.

4. Elektĺická pripojka od miesta odbočenia od distribučnej sústavy aŽ po istiaci prvok distribučnej sústavy (wátane) je vo
vlastníclrre PDS. Zvyšná časť vedenia (za istiacim prvkom distribučnej sústavy) tvorí odbemé elektroenergetické zariadenie
a je vo vlastnĺďve Žiadateľa.
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čislo: 24ZVSoooo771o713

5. V prĺpade, Že sa táto zmluva uzatrľára so äadate]om o pripojenie do distribučnej sústaly prostrednĺďvom
elektroenergetického zariadenia, ktoré nie je v majetku PDS, sa čl. V. odsek 4 neuplatňuje. Rovnako platí' že pod pojmom

'pripojenie do distribučnej sústavy'sa pie úč€ly takýchto zmlúv rozumie pripojenie nepriame, prostrednic1vom zariadenia vo
Mastnĺctve tretĺch osÔb, a PDS zodpovedá za distribúciu elektriny len po rozhranie dlstĺibučnej súslavy a elektroenergetického
zariadenia vo vlastníctve tretĺch osÔb.

vl. osTATNÉ ooleoľnľn
1. Poučenie o neoprávnenom odbere elektňny, sankcie za nedodžanie zmluvných podmienok, spôsob zabezpečenia merania

odberu elektriny, spôsob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok a spoÍov, zrušenie pripojenia' odstúpenie od
zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty, ako aj povinnosti PDS súvisiace so štandaĺdami kvality distribúcie elektriny'
wátane ich vyhodnocovania sú uverejnené na weborrom sĺdle PDS www.vsds.sk.

2. Zmluva je vyhotovená v dtĺoch vyhotoveniach' pričom Žĺadateľ dostane jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, Že táto zmluva je uzatrĺorená slobodne a váŽne, Jej obsah je určitý a zrozumitelný.
4' V prípade, Že sa Žiadatel pripája do distribučnej sústaly prostrednícttom cudzieho zariadenia, žiadate] o pripojenie týmto

čestne prehlasuje, Že vlastník' resp. vlastnici zariadenia súhlasia s pripojenĺm, odbemého miesta Žiadatela do distribučnej
sústavy prostľednĺďvom zariadenia v ich ýastnĺclve. Uvedenú skutočnosť potwdzuje podpisom zmluvy.

5. V súlade s Nariadenim Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osÔb pri spraďvanĺosobných údajov
a ákonom č. 1812018 Z. z. o ochrane osobných údajov PDS spracúva osobné udaje žiadate]a uvedené vzmluve na účel
uzatrorenia a plnenia zmluvy, jednoznačnej identiÍikácie, spráw a faktuÉcie ceny za distĺibúciu elektňny. Poskytnutie
osobných údajov je zmluvnou poŽiadav{<ou a v prĺpade ich neposkytnutia môŽe PDS odmietnuť uzatvoriť zmluvu. PDS v rámci
plnenia zmluvy poskytne osobné údaje Žĺadateta prĺslušnému dodátĺateľovi eleklriny, s klorým PDS uzatvána Rámcovú
distĺibučnú zmluw. Bližšie informácie o spracúrraní osobných údajov Žiadateľov nájdete v dokumente Praúdlá ochrany
osobných údajov' ich aktuálna vezia je dostupná v našich Klientskych centrách ako aj na našej webovej stránke www.tsds.sk.

6. PDS je oprávnený Wkonávať jednostranné započltanie srojich nesplatných pohľadárrok voči žiadate]ovi proti splatným alebo
nesplatným pohladávkam Žiadatela voči PDS. Zánik pohÍadávok (v rozsahu, v ktorom sa kryjú) nastane okamihom, keď prejav
vÔle smerujúci k započĺtaniu je doručený Žiadate]oM.

7. ostatné dojednania a platobné podmienky sú upravené v obchodných podmienkach' ktoré sú sÚčasťou prevádzkového
poriadku PDS a sú ztlerejnené na webovom sĺdle PDS www.tsds.sk.

VII. DOBA PLATNOSTIZMLUVY
1. Táto zmluva se uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zm|urĺa je platná dňom podpisu zmluvnými stranami a účinná úhradou ceny za pripojenie.
3. V prĺpade, ak žiadateľ Je povinnou osobou v zmysle zákona é. 211l2o0o Z.z. o slobodnom prĺstupe k informáciám (ďaleJ len

-zákon') a zmluva zároveň spĺňa podmienku jej zverejnenia podľa zákona, táto zmluva nadobúda úóinnosť dňom nasledujúcim
po dnijej zverejnenia.

4. Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky Zmluvy o pĺipojenĺ viaŽuce sa k tomuto odbemému
miestu s uvedeným ElC kódom, uzat\orené v predchádzajúcom obdobĺ.

Za Prevádzkovateľa dlstribučnej sústavy
Meno a priezMsko: lng' Rita Semanová Brrstlová Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Jurášová
Funkcia: vedúca úseku Funkcia: vedúca odboru

Zákaznĺcke distribučné sluŽby Zákaznĺcky seMs

Podpis: Podpis:

WD

'l
,?h

Pečiatka: Východoslovenská distribučná, a.s.
V Košiciach, dňa 03.12.2019

7s Žiauteĺ a o p ri p oje n ie
Meno a priezvisko: Ladislav Oravec
Funkcia: starosta obce

Podpis

Pečiatka

Meno a priezMsko:

Funkcia:

Dňa

Prĺloha č.1 - Stanovisko PDS č.: NPP/9492/2019

Podpis:
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