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ZMLUVA O PRIPOJENÍ
žiadateľa D pripojenie do distribučnej sústavy Čislo: 24ZVS0000764846Z
(ďalej len »zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:
Obchodné meno Východoslovenská distribučná, as.
Sídlo Mlynská 31,04291 Košice
ičo 36 599 361
DIČ 2022082997
16 DPH 51<2022082997
Zastúpená Ing. Rita Semanové Bröstlová. vedúca úseku Zákaznicke distribučně služby

Mgr. Zuzana Jurášovä, vedúca odboru Zákaznicky servis
IBAN SKO7 8130 0000 0020 0848 0108
Zapisaná v registri . Obchodný register Okresného súdu Košice I.. oddiel. Sa. vložka 141 1N
(ďalej len “PDS‘

a

Žiadaleľ D pripojenie;
Obchodně meno/ Obec Kluknava
Meno a priezvisko
Sidlo/Trvalě bydlisko Kluknava 177, 05351 Kluknava
Korešpondenčná adresa Kluknava 177, 05351 Kluknava
Zastúpený Ing Kováč Štefan, starosta obce
Kontakl +421 903637796. starosta@kluknava.sk
lčO/Dátum naradenia 00329274
DIČ 2021331477
IČDPH

BAN
Zapisaný v registri
Zákaznicke člslo 5100260527
(ďalej len “žiadater“)

II. ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA
EIC kód 24ZVS0000764846Z
Adresa odbemého míesta Kluknava ‚053 51 Kluknava
Napáťová úroveň NN
Maximálna rezervovaná
kapacita (ďalej len MRK) 3F 4000 A

III. PREDMET ZMLUVY
1. Závázok PDS zabezpečiť v disthbučnej sústave MRK pre odberné miesto žiadatera v zmysie špecihkácie v bode II. tejto

zmluvy.
2. Závázok žiadatea uhradit v súvislosti so zabezpečením požadovanej hodnoty MRK cenu za pripcjenie, resp.

poplatokipoplatky z Cennika služieb viažuce se k zabezpečeníu požadovanej hodno:y MRK. klorě boli realizované PDS ako
aj závázok žiadatera splníť technické a obchodně podmienky pripojenia.

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

disthbučnej sústa‘ na úrovni nizkeho napátia zverejneného na webovom sídle PDS vw,,.vsds.sk
2. V pripade zmeny žiadatefa (vlastníka) bez zmeny MRK sa cena za pnpojenie alebo náklady za pripojenie neúčtujú.
3 K cene bude fakturovaná DPH podfa platných právnych predpisov

V. TECHNICKÉ PODMIENKY, TERMÍN A MIESTO PRIPOJENIA
1. Technické podmienky vrátane miesta pripojenia lýkajúce se odbemého miesta sú uvedené v stanovisku PDS 6

NPP/3154/2019. ktoré je prilchcu 6. 1 tejto zmluvy a tvori jej neoddelitelnú súčasť.
2 V pripade uzatvorenia zmluw bez zmeny technických podmienok, napr. pri zmene žíadatera (vlastníka) sa bod V. odsek 1

neuplatňuje.
3. PDS sa zavázuje pripoiť zariadenie žiadateía do distribučnej sústavy do 5 pracovných dni od splnenia podmienok

žiadateiom medzených v Obchodných podmienkach a Technických podmienkach PDS, a splnenia závázkov žiadateía
podra tejto zmluvy, vrátane priloh.

4. Elektrická pripojka od miesta odbočenia od distribučnej sústavy až po istiaci prvok distribučnej sústavy (vrátane) je vo
vlastnictve PDS. Z‘Šná časť vedenia (za istiacim prvkom distribučnej sústavy) tvorí odberné elektroenergetické zariadenie
a je vo vlastnictve žiadatefa.
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5. V prípade, že sa táto zmluva uzatvára se žiadaterom O pripcjenie do distdbučnej sústavy prostrednictvom
elektroenergetického zariadenia, které nie je v majetku PDS, sa Čl. V odsek 4 neuplatňuje. Rovnako platí, že pod pojmem
pripojenie do distdbučnej sústav se pre účely takýchto zmlúv rozumie pripojenie nepriame, prostredníctvom zariadenia ve
vlaslnictve tretich osób, a PDS zodpovedá za distribúciu elektriny len po rozhranie dislribučnej sústavy a elektroenergetického
zariadenia ve vlaslnictve tretich osób.

Vl. OSTATNĚ DOJEONANIA
1. Poučenie O neoprávnenom odbere elekthny, sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok, spósob zabezpečenia merania

odbew e;ektriny. spósob hešenia pripadov neplnenia zmluvných podmienok a sporov. zrušenie pripojenia, odstúpenie od
zmluvy. ukončenie zmuvy a výpovedné lehoty, ako aj povinnosti PDS súvisiace So štandardami kvality distribúcie elektriny,
vrátane ich vyhodnocovania sú uverejnené na webovom sidle PDS nvs,vsrjssk

2. Zmuva je vyhotovená v dvoch ‘4‘hotoveniach pričom žiadateí dostane jedno vyhotovenie
3. Zmuvné strany vyhlasujú. že táto zm!uva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zrozumite[ný.
4. V prípade, že sa žíadate[ pripája do dislribučnej sústavy prostrednidvom cudzieho zariadenia, žiadater o phpojenie týmto

čestne prehlasuje, že vlastník, resp. vlastnici zariadenia súhlasia S pripojením, odbemého miesta žiadateía do distribučnej
sústavy prostredníctvorn zariadenia vích vlastnictve. Uvedenú skutočnosť potwdzuje podpisom zmluvy

5. V súlade s Nariadenim Európskeho parlamentu a Rady č. 201616790 ochrane fyzických osób pri spracúvani osobných údajov
a zákonem č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov PDS spracúva osobně údaje žiadateía uvedené v zmluve na účel
uzatvorenia a plnenia zmtuvy, jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie ceny za distríbúciu elektriny. Poskylnutie
osobných údajovje zmluvnou požiadavkou a v pripade ich neposkytnutia möže PDS odmietnut uzatvoriť zmluvu. PDS v rámci
plnenia zmluvy poskytne osobně údaje žladatera prislušnému dodávateľovi elektriy, s ktorým PDS uzalvára Rámcovú
distribučnú zmluvu. Bližšie informácie O spracúvani osobných údajov žiadateľov nájdete v dokumente Pravidlá ochrany
osobných údajov. ich aktuálna verzia je dostupná v našich Klientskycn centrách ako aj na našej webovej stránke vrv.i;.vsdssk

6. PDS je oprávnený vykonávat jednostranné započilanie svojich nesplatných pohradávok voči žiadatefovi proti splatným alebo
nesplatným pohíadávkam Ladateía voč‘ PDS. Zánik pohradávok (v rozsahu, v ktorom sa kryjú) nastane okamihom, keď prejav
vóle smerujúci k započitaniu je doručený žiadateľovi

7. Ostatné dojednan!a a platobné podmienky sú upravené v Obchodných podmienkach které sú súčastou prevádzkového
ponadku PDSa sú zverejnené na webovom sídle PDS wňi.vsds sk,

VII. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva je platná dňom podpisu zmluvnými stranami a účinná úhradou ceny za pdpojenie.
3. V prípade, ak žiadatef je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o stobodnom prĺstupe k informáciám (d‘alej len

„zákon‘) a zmluva zároveň splňa podmienku jej zverejnenia podra zákona, táto zmluva nadobúda účinnost dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia

4. Dňom platnosti a účinnostI tejto zmluvystrácaju platnost a účinnosUvšetky Zmluvy O pripojeni viažuce sak tomuto odbernému
miestu s uvedeným EtC kódem, uzatvorené v predchádzajúcom obdobi

Za Prevádzkovatera dístribučnej sústavy
Meno a priezvisko: Ing Rita Semanová Brbstlová Meno a priezvisko Mgr. Zuzana Jurášová
Funkcia: vedůca úseku Funkcia vedúca odboru

Zákaznicke disribučné služby Zákaznicky servis

Podpis Podpis

Pečiatka. Východoslovenská distribučná, as,
V Košiciach, dňa 12.06.2019

Za Žiadatel‘a O pripojenie -

Menc a priezvsko Ing Kováč Stefan Meno a priezvisko.
Funkcia starosta obce Funkcia

Podpis: Podpis.

Pečiatka.

Dňa:

Priloha či — Stanovisko PDS č: NPP/3154/2019
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