WD
zMLUVA o PRlPoJENl

žiadatelaopripojeniedodi§řibučneisúslavy
(d?lei len .Žmluw")

l,

Čisto:24zvs0000771717l

zMLUvNÉ STRANY

Prevádzkovateí dislňbučn€j §ústavy:
obchodné m€no
: Východoslovenslá distribučná, a,s.
sidlo
: Mlynská 31, 042 9,1 Košice

lČo
DlČ
lČ DPH
Zástúpená

:
:
:
:

IBAN

:
:

zápisaná v rěgistri
(ďalei len "PDs")

36 599 361

2022082997
§K2022082997
lng, Rita semanová Bróstlová, vedúca ú$eku Zák8znicke distribučné služby
Mgr. zuzána Jurášová, Vedúc8 odboru zákaznicky seívis
sK07 8í30 0000 0020 0848 0108
obchodný register okresného súdu Košice l., oddiel: sa, viožka 1411^r'
a

o píiPojenié:
obchodné meno/

áadat€r

Meno a priezvisko

:

:
8dresa :
:
zastúpený
:
Kontakt
lČo/Dátum naíodenia
:
-.
DlČ
|čDPH
:
|BAN
:
zapisafiý V íegisili
:
zákaznícke číslo

obBc Valaliky

sídlofirva|é byd|isko

Poťná 8, 044 13 Valaliky

Koíešpondenčná

Polhá 8, 044 13 Valaliky
lng. Štefan Patrík, staro§ta obc6

+4219036,í4027, pelegrin.jana@Valaliky.sk
00324850
2021245,|16
-

;

na Štatjstickom úrade sR
5.100000198

(ďale' len "žiadaler)

ll. šPÉclFtKÁclAoDBERr,lÉHo M|E§TA
Elc

kód

:
miesta ;
:
úroveň

Adresa odbemého
Napáťová
Maximálna rezervovaná
kapacita (ďalei

lll.

lv.

24zvs0ooo771717l
Kostolná 17, 044 13 Valaliky
NN

len,MRK) : 3F

25.00 A

PRÉDMETZMLUVY

'l.
2.

záuázok PDs zabezpeóť v distíibučnej súsíave l\,'lRK píe odb€rné rřieslo žadátela v zmysle špecifikácie

so zabezpečenim požadovanej hodnoty MRK cenu za pripojenie, r€sp,
poplatolďpoplatky z cennika služieb viažuce sa k zabezpečeniu požadovenej hodnoty MRK, ktoré boli realizované PD§ ako
aj zéýázok žiadatela splniť l€chnické a obchodné podmienky pripojenia,
cena za pripoienie ie urcená podra hodnoty MRK.

4,

v zmysle plátného a účinnéhocenníka poplatkov

ža pfipojenie do

distribučn€i sústáw na úrovni nizkeho napátia Z\€reinenóho na Wébovom sidle PDs wrn,?v vsds skV pripade zmeny žiadatera (vláslnika} bez zmeny MRK sa cena za pripo.jenie alebo náklady za pripojenie neúótujú.
K cene bude f8klurovaná DPH podťa platných píáVnycb predpisov,

v. TEcHNrcKÉ
PoDMlENKY,
,l- Technickě
podm€nky

2.
3.

bode ll, tejlo

záuazok žadatela uhíádiť v súvislosli

CENA zA PRlPoJENlE

1.
2.
3.

V

Zmluvy.

TERMiN A MlEsTo PRlPoJENlA
vrálane miesla prip0jenia nikajúce

sa odbemého miesta sú uy€dené

v

slanovisku

PDs

č,:

NPP/10380/2019, ktořé ie prílohou ě, 1 tejto zmluvy a tvorí jei neóddelitelnú súčasť.
V pIipáde uzat\óreniá zmluvy bez zmeny lechnických podmienok, napí- pri zmené žiadáleíá (Vla§híka) sa bod V, 0dsek

1

neuplalňuje.

PDs sa zavázuje píipojiť zariadenie žiadeteta do distribučnej sú§távy do § přacovných dni od spinenia podmienok
žiadatelom Vymedzených v obchodných Podmienkach a Technických podmienkach PDs, a splnenia závázkov žiad8leía
podra tojto zmluvy, wátan€

priloh.

Elektrická pripojka od miesta odbočenia od distňbučnej súslavy až po istiaci pnok distribučnei sústavy (wátane) ie vo
ldaslnictv€ PD§. Zvyšná časťVedenia {za istiacim píVkom distribučnej sústaw) tvori odbemé elektroenefgetické zadadenie
a je Vo Vlaslníct\Ě žiadatefa,
stíana'] Z 2

%D
5.
/

čisto: z+Zvsoooozzt

7,t

7t

V pripade, že sa táto zmluva uzatváía so žadatelom o pripoienie do distribuČn€j súslavy prostredníc{óm
elektroenergetického zariadenia, kloré nie je v maielku PDs, sa ól, V, odsek 4 neuplatňure. Rovnako plati, Že pod pojmom
.píipojenie do dislňbučnej sústa!ry" sa pre úč€ly takýchto zmlúV mzumie pripoJenie nepíiame. pfostfedníctvom 26riadenia vo
Vastnictve l.etích osób, a PDs zodpovedá za diskibúciu eleklíiny |en po rozhranie distribuónej sústavy a eleklíoeneígetického
zariad€nia Vo vlaslnict\€ treiích osób.

OSTATNÉ DOJEDNA lA

1,

2.
3.
4,
5.

6,
7.

Poučenie o neoprá\menom odbere elektíiny, sankcie za nedodžanie zmluVných podmienok, sŇsob zabezpeČenia meíania
odberu elektrany. spósob riešenia pripadov neplnenia zmluv,ných podmienok a spoíov. zíušenie pripoienia. odstúpenie od
zmluvy, ukončenie zmluw a výpovedné lehoty, eko aj povinnosii PDS súvisiace so šlandárdami kvality distňbúcie elektňny,
víálane ich vyhodnocovania sú uve€inené na Webovom sidle PDs y_J_Wry ylqs !1.
zmlu\€ ie vyhotovená v d\óch Whotoyeniach, pričom žiadatel dosláne jedno Whoto\€nie.
zmluvné strany vyhlasuiú, že táto zmluva je uzatvoí€ná slobodne a vážne, jej obsah ie uíČjtýa zíozum erný.
V píípade,že sa žiadateípíipája do distíibuónej sústavy prostrednidvom cudzieho zariadenia, Žiadateí o pripojenie týmto
čestne píehlasuje, ž€ vlastnik, resp, vlastnici zaíiadenia súhlasia s píipo,ienim, odberného miesta Žiadalefa do dislíibuČnej
sústavy píostrednlctvom zaíiadenia v ich vla§níctve, Uvedenú skuločnosťpotvrdzuie podpisom zmluw.
V súlade s Nariadenim Európskeho parlaíTts u á Rady č. 20'16/679 o ochrane íyzických osób pri spracúVani osobných Údajov
a zákonom č. 18l2o,18 z, z. o ochrane o§obných údajov PDs spíacúvaosobné lJdaie žiadatela uvedené V zmlu\€ na ÚČel
uzal\orenia a plnenia zmluvy, jednoznačne,i identiíikácie, správy a íaktuíáci€ ceny za distribúciu eleKíiny- Poskyinutie
osobných úda,iovie zmluvnou požiadavkou a v připade ich neposkylnutaa írňžePDs odmielnuť uzatvoíiť zmluVU, PDs v rámci
plneniá zmluvy poskytne osobné údaje žiadaleIa prislušnému dodávateíovi elektriny, s ktoďm PDs uzatváía RámcovÚ
distíibučnúzmluw. Bližšieinformácie o spíacúvani osobných údaiov žadalerov nájdete v dokurrÉnte Pravidlá ochrany
osobných údajov. ich akluálna \rcrzia je dostupná v našich Kllenlskych centrách ako ai na našei W€bovei stránke Yť{!ý.!§o$!
PDs je oprávnený vykonávať jednostranné zapďitanie s\ójich nesplatných pohradávok voči žadalerovi proti splatným alebo
nespíatným ponráoavkam žiadatera voě PDs. zánik poht8dávok (V loz§áhu, v kloíom sa kryjú) nastane okamihom. ked'preiav
vóle snreíujúcik započítaniu doíučenýžiadaterovi.
podmienky sú upravené V obchodných podmienkach, ktoré sú súč3sťouprevádzkového
oslatné dójednania a platobné
'e
poriadku PDs a sú zverejnené na Webovom sidle Pos u^ť!LY'!|!$,

vn. DoBA PLAaosn zMLUvY

1,

2.
3,
4.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
zmluva je platná dňom podpisu zmluvnými st[anami a účinná úhradou ceny za pripoienie.
V pripade, ak žadaleíie povinnou osobou v zmysle zákona ě. 211l2o0a z.z- o slobodnom pristup€ k infoímáciám (ďalej len
a zmluva zároveň spÍňa podmienku jejZverejnenia podía zákona, iáto zmluva nadobúda účannosťdňom nasledujúcim
"zákon")
po dni i6i zveíejnenia,

Dňom platnosti a úóinnostitejto zmluw stráca.iú platnosť a účinnosťvšelky zmluvy o pripojeni viažuce sa k tomuto odbemému
miestu s uvedeným Elc kódom, uzahórené v predchádzajúcom óbdobí,

za Písvádzkovatera distribučnsj stistavy
lvleno a pfiezvisko:

Funkcia:

lng. Rita semanová Bróst|ová
wdúca úseku
zákaznicke distribučné 5lUžby

Meno a prlezvisko:
Funkcia:

Mgr. zuzaná JurášoVá
v€dúca odboíu

zákaznicky servis
Podpis:

Podpis:

Peóialka: Východoslovenská distribuěná. a.s,
v košiciach, dňa

za Žiadatela o píipoienie

Meno a priezvisko: lng. ŠteíanPetíik

Funkcia:

star9§bobcel_--

Podpis:

Meno a priezvisko:
FUnkcie:.

Podpis:

Pečielke:
Dňa:

Priloha č,1 - stanoMsko PDs č,: NPP/10380/20í9
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