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ZMLUVA O PRIPOJENÍ
žiadateľa o pripojenie
(ďalej len "zmluva")

do

distribučnej

sústavy

11111i~llllmllllll~1Hill
720ZZ01001SS881

Číslo zmluvy: 24ZVS 0000049419G
I. ZMLUVNÉ STRANY
Prevádzkovateľdistribučnej sústavy:

Obchodné meno
Sidlo
IČO
DiČ
IČ DPH

Zastúpená

IBAN
BIC (SWIFT)
BBAN
Zapisaná v registri
(ďalej len "PDS")

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31,04291 Košice
36599361
2022082997
SK2022082997
Ing. Rna Sema nová Brästlová, vedúca úseku Zákaznícke distribučné
služby
Ing. Zuzana Kisidayová, vedúca oddelenia Klientske centrá
SK07 8130 0000 0020 0846 0106
CITISKBA
2006460106/6130
Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa. vložka 1411N

a
Žiadateľ o pripojenie:

Obchodné meno
SidlofTrvalé bydlisko
Kore~pondenčná adresa
Zastúpená
Kontakt
IČO/Dátum narodenia
DiČ
IČDPH
IBAN
BIC (SWIFT)
BBAN
Zapísaná v registri

Obchodný register Okresného súdu Košice 1. Sro 12853/V

EIC kód
Adresa odberného miesta

24ZVS0000049419G
Severná 25. 045 Ol Moldava nad Bodvou

Zákaznicke

čislo

BodvaTei s.r.o.
Skolská 5. 045 Ol Moldava nad Bodvou,
Skolská S, 045 Ol Moldava nad Bodvou,
Valéria Vincová.
Tel:055/460 26 21
Fax: /
36210269
2021601670
SK2021601670

5100765701

Číslo odberného miesta

982128

Číslo technického objektu

314807

Interné čislo zmluvy
(ďalej len "žiadateľ')

100755887
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II. PREDMET ZMLUVY
1.

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do distribučnej sústavy
v rámci maximálnej rezervovanej kapacijy pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s EIC kódom
24ZVS 0000049419G
vo výške 3F

40.00 A.

III. CENA ZA PRIPOJENIE
1. Cena za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie· náklady spojené so
zabezpečen im maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej len ,MRK') pripojenia v distribučnej sústave
(ďalej len ,DS'). Rozsah a podmienky úhrady oprávnených nákladov za pripojenie Sú stanovené
v osoMnom právnom predpise Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,Úrad"), ktoré PDS
zverejňuje na svojom webovom sidle PDS www.vsds.sk.
2. Hodnoty pripojovacich poplatkov do dístribučnej sústavy PDS na napäťovej hladíne NN, ktoré zohľadňujú
amperickú hodnotu zaťaženia odberu elektroenergetického zariadenia, sú po schválení Úradom
uverejnené na webovom sídle PDS www.vsds.sk. Miesto pripojenia do DS vrátane napäťovej hladiny je
vo vyjadrení PDS stanovujúcom technické podmienky
stanovené na základe žiadosti žiadateľa
pripojenia.
3. Cena za pripojenie je určená podľa amperickej hodnoty hlavného ístiča, v zmysle platného a účinného
cennika poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia zverejneného na
webovom sidle PDS www.vsds.sk. Na určeníe ceny za pripojenie sa vzťahuje cennik poplatkov platný
a účinný v čase podpisu tejto zmluvy. Hodnota ističa uvedená v cenníku sa vzťahuje na ístič vrátane
danej amperickej hodnoty. V prípade zvyšovania MRK sa účtuje len rozdiel amperickej hodnoty medzi
pôvodnou a novou MRK.
4. K cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov.
5. V pripade už jestvujúceho odbemého miesta na základe tejto zmluvy nevzniká žiadateľovi o pripojenie
povinnosť uhradiť pripojovaci poplatok, to neplatí v pripade žiadosti o zvyšovanie maximálnej
rezervovanej kapacijy.
IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
1.

Pri úhrade všetkých v tejto zmluve dojednaných platieb platia platobné podmienky uvedené v platných
Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojeni do distribučnej sústavy, ktoré sú súčasťou platného,
Úradom schváleného Prevádzkového poriadku PDS (ďalej len ,Obchodné podmienky"), ktorých zmena je
možná iba na základe rozhodnutia Úradu a ktoré PDS zverejňuje na svojom webovom sidle PDS
www.vsds.sk.

V. TERMiN A MIESTO PRIPOJENIA
1.

Miesto pripojenia: Severná 25. 045 Ol Moldava nad Bodvou

2.

Termín pripojenia: do 5 pracovných dni od pripísania platby na účet PDS, splnenia podmienok
žiadateľom vymedzených v Obchodných podmienkach a Technických podmienkach PDS, a splnenia
záväzkov žíadatera o pripojeníe uvedených v článku VII tejto zmluvy, pričom stanovená lehota začína
plynúť splnen im všetkých podmienok uvedených v tomto bode.
PDS sa zaväzuje pripojiť zariadenie žiadatera do distribučnej sústavy v dohodnutom termíne, to neplatí,
ak tomu bránia okolnosti vymedzené v Obchodných podmienkach.
Žiadate! musi mať najneskôr ku dňu pripojenia uzatvorené všetky relevantné zmluvy potrebné na
distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadatera,
najmä zmluvu o prístupe do sústavy a distríbúcii elektriny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo
zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o zúčtovani odchýlky. V prípade, že žiadate! nemá
ku dohodnutému dňu pripojenia uzatvorené všetky potrebné zmluvy, PDS zariadenie žiadatera nepripojí.
K pripojeníu žiadateľa dôjde v takomto pripade v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom
žiadater preukáže PDS existenciu plátne uzatvorených zmlúv.

3.
4.
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BO
5.

6.
7.
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PDS zariadenie žiadateľa takisto nepripoji v pripade, ak žiadateľ má ku dňu pripojenia stanovenému
v tejto zmluve platne uzatvorené všetky relevantné zmluvy, ale účinnosť jednotlivých zmlúv má nastať
v neskorši deň ako je deň pripojenia stanovený v tejto zmluve. V takýchto pripadoch bude zariadenie
žiadatera pripojené ku dňu, od ktorého sú účinné relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku
elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateľa, najmä zmluvu
o pristupe do sústavy a distribúciu elektriny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej
dodávke elektriny.
Posunutie terminu pripojenia z dôvodov uvedených vodsekoch 4 a 5 tohto čl. V. sa nepovažuje
za porušenie zmluvnej povinnosti PDS pripojiť zariadenie žiadateľa v dohodnutom termine.
Ustanovenia tohto článku zmluvy sa nevzťahujú na už jestvujúce odberné miesto, to neplati v pripade
žiadosti o zvyšovanie maximálnej rezervovanej kapacity.

VI. OSTATNÉ DOJEDNANIA TÝKAJÚCE SA MIESTA PRIPOJENIA
1.

2.
3.

Vymedzenie vlastnickych vzťahov za miestom odbočenia od distribučnej sústavy: elektrická pripojka od
miesta odbočenia od distribučnej sústavy až po istiaci prvok distribučnej sústavy (vrátane) je vo
vlastnictve PDS. Zvyšná časť elektrickej pripojky (za istiacim prvkom distribučnej sústavy) tvori odberné
elektroenergetické zariadenie a je vo vlastnictve žiadateľa.
Napäťová hladina: NN
Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pripojenia:

3F

40.00A
č.:

4.

Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta sú uvedené vo vyjadreni PDS

5.

Ustanovenie bodu 4. neplati ak sa jedná o jestvujúce odberné miesto, to neplati v pripade žiadosti o
zvyšovanie maximálnej rezervovanej kapac~y.

VII. OSTATNÉ DOJEDNANIA
Ostatné dojednania sú upravené v Obchodných podmienkach. ktoré sú súčasťou prevádzkového
poriadku PDS zverejnené na webovom sidle PDS www.vsds.sk.
2. Poučenie o neoprávnenom odbere elek1riny, sankciách za nedodržanie zmluvných podmienok, spôsob
zabezpečenia merania odberu elektriny, spôsob riešenia pripadov neplnenia zmluvných podmienok
a sporov, zrušenie pripojenfa, odstúpenie od zmluvy. ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty. ako aj o
povinnosti PDS súvisiace so štandardami kval~y distribúcie elektriny vrátane ich vyhodnocovania sú
uverejnené na webovom sidle PDS www.vsds.sk.
3. V prípade. že spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. poruši štandardy kval~y súvisiace
s distribúciou elektriny v zmySle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi číslo 275/2012 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú štandardy kvalíty prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, príčom
tolo porušenie vznikne v dôsledku konania alebo opomenutia konania zo strany užívateľa distríbučnej
sústavy, je spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. oprávnená uplatniť si u tohto užívateľa
sústavy úhradu všetkých finančných plnení, ktoré musela spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s.
preukázateľne uhradíť oprávneným osobám v súvislosti s porušením štandardov kval~y.
1.

VIII. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
1.
2.
3.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurMú.
Zmluva je platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami.
V 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 spíňa podmienku jej zverejnenia podľa zákona, táto
zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Žiadateľ sa zároveň zaväzuje
zverejniť túto zmluvu spôsobom predpokladaným zákonom a oznámiť to preukázateľným spôsobom
PDS, inak zodpovedá za to, že táto zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije
ak táto zmluva nespíňa podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona.

RWEGROUP

Strana

3 z4

Číslo zmluvy:

BD

24ZVS0000049419G

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Za

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom žiadateľ obdrži jedno vyhotovenie.
PDS je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle § 94 zákona čislo 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niek10rých zákonov.
Zmluvu je možné doplň ať a meniť len na základe pisomných dodatkov podpisaných oboma zmluvnými
stranami.
Obchodné podmienky k zmluvám sa menia na základe platného a účinného rozhodnutia Úradu.
O každej zmene je PDS povinný informovať prostrednictvom oznámenia na svojom webovom sídle PDS
www.vsds.sk.
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne. jej obsah je určitý
a zrozum~eľný.
Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky Zmluvy o pripojeni viažuce sa
k tomuto odbemému miestu s Ele kôdom 24ZVS 0000049419G ,uzatvorené v predchádzajúcom období.
Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.
V prípade, že sa táto zmluva uzatvára so žiadateľom o pripojenie do distribučnej sústavy prostredníctvom
elek1roenergetického zariadenia, ktoré je súčasťou spoločných priestorov bytového domu, bod VI odsek 1
sa neuplatňuje. Rovnako plati, že pod pojmom .pripojenie do distribučnej sústavy' sa pre účely takýchto
zmlúv rozumie pripojenie nepriame, prostrednictvom zariadenia vo vlastnictve tretieh osôb, a PDS
zodpovedá za distribúciu elek1riny len po rozhranie distribučnej sústavy a elektroenergetického zariadenia
vo vlastnictve tretieh osôb.

Prevádzkovateľa distribučnej

sústavy

Ing. R~a Semanová Brosliová Meno a Priezvisko
vedúca úseku
Funkcia
Zákaznicke distribučné služby

Meno a Priezvisko
Funkcia

Podpis:

Pečiatka:

Podpis:

Východoslovenská

distribučná,

Ing. Zuzana Kisidayová
vedúca oddelenía
Klientske centrá

I

\./)~. o::iC'$Íov€ nská

a.s.

distr;lJu~ná, 2.5.

V Košiciach,

dňa

t,t1Jyr.ská 31

o8 -04- 2016

-2·

042 91 !<oSice

Za Žiadateľa o pripojenie

Podpis:

Pečiatka:

Meno a Priezvisko:
Funkcía:

Valéria Vincová

Meno a Priezvisko:
Funkcia:

-r

Podpis:

od\"sTel s.r.o.
I
~.;olská 5. 045 Ol Moidz\č:. nlb I
IČO: 36 210 269

I
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