-

-!ýchodos|ovenská
distribučná' a.s.
Zm|uva o pňpojení žiadate| a o pripojenie do distribučnej sústavy
(d'alej len ,.zmluva")
Čís|ozmtuvy: Loo73L477zoP
čl. I

ZmIuvné strany

Prevádzkovatel distribučnej sústavy:
Východoslovenská distribučná, a.s.

obchodné meno:

IČ DPH:

31.042 91 Košice
36 599 36r
2022082997
sK2022082997

Bankové spojenie:

Nlgr' ]Uraj Drahovský, vedúcj úseku Služby pre zákazníkov
Ing. A1exander Demeter, vedúci odboru KMZ
Cit1bank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Ltsto ucTu:

2008480108/8130

IBAN kód:

sK07 8130 0000 0020 0848 0108

Zapísaná V registri:

obchodný reg1ster okresného súdU Košice I., oddie|: sa. V]ožka 1411/V

5r o

lo:

N{]ynská

IČo:
DIČ:

(ďalej ]en PDS,.)
''

a

Žiadatel o pripoienie:
obchodné meno:

Sídlo/Trvalé bydlisko:

obec Batizovce
stúrova 29,059 35 Batjzovce

Zastúpená:

štúrova 29, o59 35 Batizovce
IVan Čičmanec starosta

Korešpondenčná adresa:

Íel: 052/7758196

Kontakt:
IČo:

00

3

Fax: /

26119

DIČ:

IČ DPH:

spojenie:
účtu:

Bankové

Všeobecná úverová banka, a.s.

ČÍs]o

o o o o

z-oP'>olo v rr9r)!'

o0 00

2 5

62

3 5

6210

2

00

r.

Zákaznícke čís]o:
EIc kód:

miesta:
Adresa odberného miesta:
Čís|otechnického objektu:
cis|o odberného

5100307495 (použíVajte pri komunikácij s distribútorom)
24Zvs0D00078847]
124?87 4

Komenského 333, 059 35 Batjzovce

24359L

(ďalej Ien',ŽiadateI,,)
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,1odosIovenská
,tribučná, a.s.
č|' u

Předmet zmluvy

I.
2'

závázok PDS pripoj1t zarjadenje Žiadatel'a špecifikované V čl. V a VI tejto zmluVy do distrjbučnej
sústavy V rámci maxímá1nej rezerVoVanej kapacjty pripojenia dohodnutej pre odberné miesto
s EIC kódom 24ZVS0000078847J Vo Výške 50.00 A
Závázok žiadatela uhradjt poplatok za prjpojenje uvedený v čl. 1II tejto zmIUVy.
Č|. III

Cena za pripojenie (úhrada nák|adov spojených so zabezpečením maximáInej rezervovanei kapacity

pripoienia V distřibučnei sústave)

t.

cena za pripojenie predstavuie podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie - náklady spojené

so zabezpečením maximáInej rezerVoVanej kapacjty prjpoienia V distribučnei sústave. Rozsah
a podmienky úhrady oprávnených nákladov za prjpojenje sú stanovené V osobitnom práVnom
predpise Úradu pÍe regulácju sieťových odvetví, ktoré Prevádzkovatel Ds zvereiňuje na svojei
internetovej stránke.

2.

3.

Hodnoty pripoiovacÍch pop)atkov do distribučnej sústavy PDs na napáťovej hladine NN, ktoré
zohladňujú amperickú hodnotu zaťaženiaodberu eJektroenergetického zariaden1a, sú po
schválení Úradu pre regu]áciu s1eťových odvetví uvere]'nené na internetovej stránke PDs. lvljesto
pripojenia na D5 Vrátane napáťovej hJadiny je stanovené na zák]ade Žjadostj o pripojenie Vo
vyjadrení PDs stanoVujúcom technické podmienky pripojenia.
cena predmetu ZmlUVy stanovená podla odsekov 1 a 2 ie 1to,84 EUR bez DPH
K cene bude fakturovaná DPH podl'a platných legislatíVnych predpisov.

.

Čt. rv

P|atobné podmienky

l.

Pri úhrade Všetkých Vtejto zm]uve dojednaných platjeb platja platobné podmienky uvedené
platných obchodných podmienkach ku zm]uve o pripojení do dlstribučnej sústavy, ktorých
zmena ie možná jba na základe rozhodnutja Úradu pre reguláciu síeťových odvetví a ktoré
Prevádzkovater D5 zverejňuje na svojej internetovej stránke. obchodné podm1enky p]atné ku dňu
V

podpisu zm|uvy sú uvedené v prí]ohe č. 3 k tejto Zm]uve.
Čl. V
Termín a miesto připoienia

l,
2.

Mjesto pripojenia: Komenského 333' 059 35 Batjzovce
Termín pripojenia: do 5 dní od pripÍsania zálohovej p]atby na účetPDS, splnenia podmienok

3.

V čl. VII tejto zmluvy, pričom tieto podmienky musia byt splnené súčasne.
PDs sa zavázuie pripojiť Zarjadenie žjadateLa do distribučnej sústavy V dohodnutom termíne.
svýnimkou, ak tomu bránia okolnosti vymedzené Vplatných obchodných podmienkach k*

4.

žiadatelom vymedzených v pJatných obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení
do distribučnei sústavy a Techn1ckých podm1enkach PDS a sp1nenia závázkov Žjadatela
uvedených

zmluve o pripojení do distrjbUčnei sústavy.
Žiadatel musí mat najneskÓr ku dňu p11pojenia uzatvorené Všetky relevantné zm]uvy potrebné na
distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, a]ebo na dodávku elektriny zo zarjadenia
ŽiadateTa, naimá zm]uVu o prístUpe do sústavy a distrjbÚcji elektriny. ako aj zmIuvu o dodávke

elektriny alebo zmluvu oZdÍuženej dodávke elektriny a]ebo zmluvu ozúčtoVaníodchý]ky.
V prípade, že žjadatel nemá ku dohodnutému dňu pripojenia uzatvorené Všetky potrebné Zm]uvy,
PDs zariadenje žjadatela nepripojÍ. K pripojeniU žiadatel.a dójde V takomto prípade v najbJižšÍ
pracovný deň nasledujúci po dni. V ktorom Žiadate1' preukáŽe PDs existenciU platne uzatvorených

5.

zm]úv.

PDs zariadenie ŽiadateÍa takjsto neprjpojí v prípade, ak Žjadatel má ku dňu pripoienia
stanovenému V teito zm]UVe platne uzatvorené všetky relevantné zmluvy, a|e Účinnosť
jednot|ivých zm]úv má nastať v neskoršídeň ako je deň pripojenia stanovený vtejto zm)uve.
V takýchto prípadoch bude zariadenje Žjadatela pripojené k dňu, od ktoÍéhosÚ účjnné
re]evantné zmIuvy potrebné na distribúcju a dodávku elektriny do odberného mjesta, alebo na
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,nodoslovenská
jtňbučná' a.s.
dodávku elektriny zo zariadenja Žjadatela, najmá ZmluVu o prístupe do sústavy a djstribúciu

6.

elektriny, ako aj zmluvu o dodávke eJektríny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny.
Posunutie termínu pripojenia z dÓvodov uvedených v odsekoch 4 a 5 tohto čl. V sa nepovažuje
za porušenje zmIuVnei povjnnosti PDs pripojit zarjadenie žiadatela V dohodnutom termíne.
Č|. VI
ostatné doiednania týkajúce sa miesta pripoienia

l.
2.
3.
4.
5.

Vymedzenie vlastníckych vztahov za miestom odbočenja od distribučnej sústavy: .
Specifikácia odberného miesta: príloha č. 1tejto zmluVy.
Napátová h]adina: NN
i\4aximá|na rezeÍVoVaná kapacita (i\4RK) pripoienja: 50.00A
Technjcké podm1enky týkajúce sa odberného miesta: príloha č. 2 tejto zm]uvy

čt. vrr
ostatné dojednania

1.

ostatné dojednania sú upravené V p]atných obchodných podm1enkach, ktoré sú súčastou
preVádzkoVého po11adku zverejnené na internetoVej stránke PD5.
ČI. VIII

Doba platnosti zmluvy

1. Táto zm|uva sa uzatvára na dobu neurčjtú.
2' Zmluva ie platná a Účinná dňom podpisu zm]uVnýmj Stranami
3. V prípade, ak žiadateťje povjnnou osobou v zmysJe zákona

č, 2IL/2000 Z.z. o slobodnom
pístupe kinformácjám (dalej len,,zá\on,,) a zmluva zároveň spÍňa podmienku jej zvere].nenia
podla zákona, táto zm|uva nadobúda účjnnosťdňom nas1edujúcim po dni jej zvereinenia.
ŽjadateÍ sa zároveň zavázuje ZVerejniť tÚto zmluvu spósobom predpok|adaným zákonom
a oznámit to preukázatelným spÓsobom Prevádzkovatelovi D5, inak zodpovedá za to. Že táto
zmluva nenadobudne Účinnost. Ustanovenie tohto bodu 5a nepouŽije ak táto zmluva nesplňa
podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona.
Č|' Ix

Záverečnéustanovenia

1.
2.

zm]uva ie Vyhotovená V dVoch Vyhotoveniach, pričom Žiadatel dostane jedno vyhotovenie.

3'

Zm|uvu

4.
5.
6.
7.

PDs je povjnný ZachovávaÍ dÓvernost informácií

o energetike.

je možnédopíňať a menjt na

zmIuvnými stranamj.

V

zmys]e

s 68

Zákona čÍslo656/2004

základe písomných dodatkov podpísaných oboma

obchodné podmienky k zmIuvám o pripojení sa menia na zák]ade platného a Účinného
rozhodnutia Uradu pre reguláciu sjetových odvetví. o každej zmene je PDS povinný informovať

prostredníctvom oznámenia na sVo].ej jnternetovej stránke.
Zm|uvné strany prehlasujÚ, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah. Vrátane
obsahu príloh, je určitý a zrozumiteťný.
Dňom p|atnosti a Účjnnosti teito zm]uvy strácajú platnos1 a účinnosťVšetky ZmIuVy o pripojení
vjaŽuce sa k tomuto odbernému miestu s EIC kódom 24ZVs0000078847J ' uzatvorené
v predchádzajúcom období.
Táto Zm]uva je Vyhotovená v slovenskom jazyku. Ak sa použije text teito Zm|uvy V inom jazyxu.

musí byť jeho preklad do slovenského jazyka zhodný 5 textom teito ZmIuvy Vyhotovenei

s|ovenskom jazyku.

RWECROUP
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V

-hodoslovenská
,stribučná, a.s.

Prilohy:

- ktoré pred|oži žiadateT o Pripoienie

1. Špecifikácia odberného mjesta
2. Technické podmienky týkajÚce sa odberného miesta (Vyiadrenje

PDs)

. ktoré PÍed|ožíPDs
3. obchodné podmienky k zm]uve o pripoiení k distribučnei sústave

za PÍevádzkovateIa distribučnei sústavy
(oprávnený zamestnanec):

V

Košiciach

Meno a priezv.isko: Mgř. Juřai Drahovský
Fu

vedúci úseku SJužby pre
zákazníkov

nkcia:

fi?ra'

Podpis:

za ŽiadateÍa o pripojenie:

V

oriezvisko: Ivan čičmanec

Funkcia:

Podpis:

fng. Alexander Demeter

Funkcia:

Vedúci odboru KMZ

Podpis:

dňa: 27. z. z0I2

Košiciach

Meno a

dna.. zÍ - z. zvLz
l\4eno a priezvisko:

starosta

l\4eno a priezvisko:
Fu

lý-.

nkcia:

Podpis:

Pečiatka:

spo]očnost Východos]ovenská ene19etika a's. koná V mene sPo|očnostj Východoslovenská djstÍibučná, a's' na zák]ade generálneho
sp|nomocnenia zo dňa 25.júna 2oo7 a v sú|ade s ustanoveniami RámcoVej zm|uvy o poskytovaní 5]užieb uzavretei medzi
Východosloveňská energetika a.s. a Východo5lovenská distňbučná, a.s' zo dňa t8.júna 2007.
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