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ZMLUVA O PRIPOJENI
žiadateFa O pripojenie do distribučnej sůstavy čisto: 24ZVS00007631260
(ďalej len .zmluval

I. ZMLUVNÉ STRANY

PrevádzkovateF distribučnej sústavy:
Obchodně meno Východoslovenská distribučná, as.

Sidio Miynská 31.04291 Košice

ičo 3659361

DIČ 2022082097

iČ DPH SK2022082997

Zastúpená Ing. Rita Semanová Brůstiová, vedúca ú5eku Zákaznícke distribučně služby

Mgr. Zuzana Jurášová, vedúca odboru Zákaznicky 5erViS

BAN SKO7 8130 0000 0020 0648 0106

Zaplsaná v registri Obc[iodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa. vložka 141 IN

«fale] len PDS“)
a

Žiadateľ o prlpojenie:
Obchodně menoí Obec Kluknava
Meno a priezvsko
Sídloírrvaié bydlisko : Kluknava lfl, 053 51 Kluknava
Korešpondenčná adresa : Kluknava 177, 05351 Kluknava
Zastúpený ing.Kováč Štefan. starosta obce

Kontakt +421 903637796, starosta@kluknava.sk
ičO/Dátum narodenia 00329274
DIČ 2021331477
IČDPH -

IBAN
Zapisaný v registri
Zákaznicke člslo 5100260527
(ďalej Ian “žiadater)

Ii. ŠPECIFIKÁCIA DDBERNÉHO MIESTA
Elo kód 24ZVS00007631260
Adresa odberného miesta Kluknava ‚ 053 51 Kiuknava
Napáťová úroveň : NN
MaXimáina rezervovaná
kapacita (ďaiej len .MRK) 1 F 25.00 A

lit. PREDMETZMLUVY
1. Závzok PDS zabezpečit v distribučnej sústave MRK pre odbemé mesto žiadateia v zmysle špecikácie v bode II. tejto

zrn iu vy
2. Závázok žiadateta uhradit v súvislosti So zabezpečenim požadovanej hodnoty MRK cenu za pripojenie, resp

poplatokípoplatky z Cennlka služleb viažuce sa k zabezpečeniu požadovanej hodnoty MRK, ktové bali realizované PDS ako
aj záväzok žiadalera splniť technické a obchodně podrnienky pnpojenia.

IV. CENA ZA PRIPOJENIE
1. Cena za pripojenie je určená podia hodnoty MRK, v zmysle platného a účinného cennika poplatkov za pripojenie do

distdbučnej sústavy na úrovni nizkeho naptia zverejneného na webovom sídle PDS usdssk
2. V pripade zmeny žiadateia (vlastníka) bez zmeny MRK sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie neúčtujú.
3. K cene bude fakturovaná DPH podia platných právnych predpisov.

V. TECHNICKÉ PQDMIENKV, TERMÍN A MIESTO PRIPOJENIA
1. Technické podmienky vrátane rniesta pripojenia týkajúce sa odberného miesta sú uvedené v stanovisku PDS Č..

NPP11998/2019, kloré je prilohou Č. I tejto zmluvy a Won jej neoddeliternú súčasť.
2 V pnipade uzatvorenia zmluvy bez zmeny technických pndmienok, např pň zmene žiadateia (vlastnika) sa bod V odsek ‚

neuplatňuje
3. PDS sa zavázuje pripojiť zariadenie žiadatera do distňbučnej sústavy do 5 pmcovných dni od splnenia podrnienok

žiadaterom wmedzenych v Obchodných podmienkach a Technických podrníenkach PDS, a splnenia závázkov žiadateia
podia tejto zmiuvy, vrátane priloh.

4. Elektrická pripojka od miesta odbočenia od disthbučnej sústavy až po istiad prvok distňbučnej sůslavy (vrátane) je vo
iastnictve PDS Zvyšná čast vedenia (za istiacim prvkorn distnbučnej sústavy) tvori odbemě eIektroeneretické zaňadenie
a je vo vlastnidve žiadatera
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5. V pripade, že sa tálo zmluva uzatvára 50 žiadaterom D pripojenie do distribučnej sůstavy prostrednictvom

elektroenergetického zariadenia, ktor nie je v majetku PDS, sa ČI. V. odsek 4 neuplatňuje. Rovnako platt. že pod pojmom
‚pripojenie do distňbučnej sústaj sa pre účely takýchto zmlúv rozumie pňpojenie nepneme, prostredníctvom zaňadenia vo

1astnictve tretich osOb. a PDS zodpovedá za distiibúciu elektriny len po nozhranie distribučnej sústavy a elektroenergetického

zariadenia vo vlastnictve tret(ch osOb

Vl. OSTATNĚ DOJEDNANIA
1. Poučenie o neoprávnenom odbero elekthny, sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok, spósob zabezpečenia meranIa

odboru elektriny, spósob riešenia pripadov neplnenia zmluvných podmienok a sporov, zrušenie pdpojenia, odstúpenie od

zm!uvy, ukončenie zmliny a povedně lehoty. ako aj povinnosti PDS súvisiace so šlandaniami kvality distňbúcie elektňny,

vrátane ich yhodnocovania sú uverejnené na webovom sídle PDS wvv.vsdssk
2 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniack, pňčom žiadateľ dostane jedno whotovenie.
3 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zrnluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zíozumiterný.

4 V pripade, že se žiadateľ pripája do distňbučnej sústavy pmstrednictvom cudzieho zariadenia, žiadateď o pňpojenie týmto
Čestne prehlasuje, že 1astnlk, resp. vlastnici zariadenia súhlasia s pnipojenim, odborného miesta žiadateďa do disthbučnej

sústay prostrednictvom zariadenia v ich 1astnlctve. Uvedenú skutočnost potvrdzuje podpisom zmluvy.
5 V sůlade s Naňadenlm EurĎpskeho parlamentu a Rady Č. 201616790 ochrano ĺyzických osOb pni spnacúvaní osobných údajov

a zákonom Č. 18,2016 Z z. oochrane osobných údajov PDS spnacůva osobné údaje žiadatera uvedené v zmluve na účel

uzatvorenia a plnenia zmIuy, jednoznačnej ‚dentifikácie, správy a íaktunácie ceny za distribúciu elektdny Poskytnutie

osobných ůdajovje zmluvnou požiadavlwu a v pripade ich neposkytnutia může PDS odmielnuť uzatvoriť zmluvu PDS v rámci
plnenia zmluvy poskytne osobně údaje žiadatera pníslušnému dodávateroi elektňny, s ktovým PDS uzatvám Rámcová

distribučnú zmluvis. Bližšie iníoimácie o spracúvani osobných údajov žiadatetov nájdete v dokumente Pravidlá ochrany

osobných údajov, ich aktuálna verzia je dostupná v našich Klienlskych ccnlrách ako aj na našej webovcj stránko vwňv vds sk

6 PDS je oprávtený konávať jednostranné započitanie svojich nesplatných pohďadávok točí žiadaterovi proti splatným atebo

nesplatným pohradávkam žiadatera voči PDS. Zánik pohfadávok (v rozsahu, v ktororn sa kryjú) nastane okamihom, keď prejav

vůle smerujúci k započitaniu je doručený žiadaterovi
7. Ostatné dojednania a platobné podmienky sú upravené v Obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou prevádzkového

poniadku PDS a SO zverejnené na webovom sidle PDS www vsds sk.

VII. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
I Táto zmluva se uzatvára na dobu neunčitú.
2 Zmluva je platná dňom podpisu zmluvnými stranami a účinná úhradou ceny za pnipojenie
3. V pnipade, ak žiadatef je povinnou osobou v zmysle zákona Č. 211/2000 Z z. o slobodnoin pristupe k iniormáciám (ďalej len

sákon) a zmluva zároveň spfňa podmienku jej zverejnenia podra zákona, táto zmluva nadobúda účinnost dňom nasledujůcim

po dni jej zverejnenia.
4. Dňom plalnosli a účinnosti lejto zmluvy strácajú platnost‘ e účinnost všetky Zmluvy O pripojeni viažuce sak tomuto odbornému

miestu s uvedeným EIC kódorn, uzatvorené v predchádzajúcom obdobi.

Za Prevádzkovateta distribučnej sústavy

Meno a pniezvisko: Ing. Rita Semanová Bróstlová Meno a priezvisko. Mgr. Zuzana Jurášová

Funkcia vedúca úseku Funkcía: vedúca odboru

Zákaznicke distribučně služby Zákaznicky servis
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