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Zmluva o pripojení žiadateía o pripojenie do distribučnej sústavy

(d'alej len .zmluva")

Číslo zm|uvy: ZoP /2O21/1O5

čl. l
ZmlUvné stíany

PíevádzkoVater distribUčnej sústavy

obchodné meno : Východoslovenská distribučná, a.s.

Sídlo I Mlynská 3'],042 91 l<ošjce

lčo : 36 599 361
otČ : 2022082997
lč DPH : sK2o22oa2997
Zastúpené : M3l. Zuzana fuléšové, vedúci odboru Zákazníc|<y servis

Monika Kundrátové, l<AM distribúcia
iBAN : SK83 8130 0000 0020 0848 0001
Blc (sWlFT) : clTlsKBA
Zapísané V re8istri : obchodný register ol<resného súdu l<ošice l,, oddiel| sa, Vložka 1411/v

(ďalej len "PDS")

a

Žiadater o píipojenie

obchodné meno : obec svinica
sidlo : Svinice č, 282, 044 45 Bidovce
Korešpondenčná adresa : Svinica č,282,044 45 Bidovce
lčo : 00324761
DlČ : 2021245050
7astúpená | ln8, |]Ubomír Šim,<o, Slarosta
l<ontai<t : 0905443527, staíosta@obecsvinica,sk
|BAN : SK54 5600 0000 00041566 400]
Elc kód odberného miesta : 24ZVS000080']0074
Adresa odberného miesta : svinica 187, č. parcely 916

(d'alej Ien "žjadatel")
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čl. ll
Predmet zmlUvy

1, závázol< PDS pripojiť zariědenie žiadate'a špecifil<ovoné včl, V, aVl, te.jto zmluvy do distribučne.j

5ústavy V rámci maximélnej rezeíVoVanej kapacjty pripojenia Vo Výške 80A/3f,
2. Závězak žiadatel'a Uhradit poplatok za pripojenie Uvedený V čl, lll, tejto ZmlUVy.

čl, lll
cena za pripojenie (úhrada nákladov spo'ených so zabezpečením maximá!nej rezervoVanej kapacity

pripojenia v distíibUčnej sústaVe)

1 cena ze p. pojenie predstavUje podiel na oprávnených ná< adoch ža pripolenie ná]<lady spojené so
zabezpečenim maximélnej reZe.voVanej l<apocity prlpojenia V distr bUčnej 5ústaVe R02sah

a podmien <y úhrady oprávnených ná <ladoV Za prlpojenie sú stanoVené V osobltnorn práVnom predpise

Úradu pre re8u éciu sletových odvetví a <toré Prevédzl<ovatel' DS zverejňU]e oa svo]e] nternetove]
stránl<e,

. . 2, výška ceoy za pripojeoie na napéťových hladinách VVn a vn je stanovená na základe platnej Vyhlášky
Úradu e spósob VýpočtU poplatkU je zverejnený na inte.netovej strán|<e PDs. Hodnoty pripojovacích
poplatkov do distribUčnej sústaVy PDS na napátovej hladine nn, ktoré zohl'adňUjú amperickú hodnotu
zaťaženia odbelU elel<troenergetického zariadenia, sú po schVéleníúradom Uverejnené na internetovej
strónke PDs, Miesto pripojenia na DS vrétane napěťovej hladiny je stanovené na zál<lade žiadosti

o pripojenie Vo Vyjadrení PDS stanovUjúcom technické podmienky pripojenia,

Žiadatel'berie na Vedomie, že v prípade, a|< bUde V súVislosti s toUto zmlUVoU nevyhnUtné vyl<onanie

preložl<y elektroenergetického rozvodného zariadenia, v zmysle § 45 zékona o ener8etike bude
ná<lady na preložku znášat ten, kto potrebu preložJ<y vyvolal,

Nóklady prevádzkovatela DS spojené s pripojením žiadatel'a na úloVni VVn a Vn, ktoré priamo vyvolóva
preložl<u časti distlibučnej sústavy amontéž obchodného merania nad štandard definovaný PDS
Uhradížjadatel prevádzkoVatelovi distribUčnej sústavy na zó<lade l<alkUlécie nákladov Vypočítaných na

zál<lade odsúhlasenej p.ojel<toVej dokUmentécie, resp, na zál<lade kalku|ácje nékladov p.i stanovení
technicl<ých pod.nieno< p.ipojenia PDS V Zmysle od5ekU 1tohto článl<U.

Cena predmetu zmluvy stanoVené podl'd odsekoV 1 a 2 je 557,92 EUR bez DPH.
cena predmetu ZmlUVy stonoVené podl'a odsekU 3 je 0 EUR bez DPH.
K cene bUde fakturovaná DPH podl'a platných le8islatíVnych pr€dpisov,
PDS je opláVnený požadovat od žiadate|'a zaplatenie zálohovej platby Vo Výšl<e 557.92 EUR bez DPH
V zmysle odsekU 4 a zálohovej platby vo výške o EUR bez DPH v zmysle odseku 5 a žiadatel'.je poV]nný

zaplatit zálohoVé pIatby za podmienok UVedených V tejto ZmlUVe,

čl. lV
Platobné podmienky

1, Pri úhrade Všetkých V tejto zmlUVe dojednaných platieb platia platobné podmienky UVedené v platných

obchodných podmienl<ech l<u zmluve o pripojení do dist.ibUčnej sústavy, l<torých zmena je možné iba

na zál<lade rozhodnUtia tJradu pre reguláciU sietových odVetvía ktoré Prevédzl<ovatel' Ds zvere.'ňUje na

3.

4.
5,
6,
7.

w
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5,

1-

2.

sVojej internetovej strán|<e, 0bchodné podrnienky platné ]<u dňu podpisu zmluvy sú uvedené v prílohe

číslo3ktejtoZmlUVe,

čl. V
Teímín a miesto pripojenia

Miesto pripojenia: sVinica 187, parce a č. 916
Termín pripojenia; do 5 pracovných dní od nadobUdnutia pfávoplatného kolaUdačného íozhodnutia
stavby Uvedenej v Čl. Vll ostatné dojednania bod 6, od pripisania Zélohovej platby na účet PDS,

nadobudnUti6 účinnosti <olaUdačného rozhodnutia týkajúceho sa časti eleI<troenel8eticl<ého

zariadenja |<toré nie je Vo V astníctve PDS, spInenia podmienok žiadatel'orn vymedzených V platných

obchodných podmien]<ach kU zmlUVe o pripojenído distlibUčnej sústavy a Technických podmienkach

PDS, a spInenia zéváZkoV žiadatel'a UVedených V č|ánkU V l tejto ZmlUVy, pričom tieto podmienky musia

byt splnené súčasne,
PDS sa zavéZUje zabezpečit pre žiadatel'a požadovanú maximálnU rezeluovarlú kapacitu pripojenia

V dohodnutom termíne, s Výnimkou, al< tomU brénia okolnosti Vymedzené V p]atných obchodných
podmien|<ach kU zmlUVe o prjpojenído distribUčnej sústavy.
Žiadatel'musí mať najnesl<ór kU dňU pripo.jenia Uzatvo.ené Všet]<y relevantné ZmlUVy potrebné n6

distribůciu a dodáVku e|ektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektliny Zo Zariadenia

žiadóte]'a, najmá zmluvu o prístupe do sústaVy a distribúcii elel<tfiny, al<o aj zrnlUVU o dodáVke elektriny

alebo ZmlUVU o zdrUženej dodéVl<e elektriny alebo ZmlUVU o zúčtoVóní odchýlky. V prípade, že žiadate|'

nemá kU dohodnutémU dňU pripojenia uzatvorené Všet]<y potrebné zmluvy, POS zariadenie žiadatel'a

nepripojí, K pripojeniU žiadatel'a d6jde V takonrto prípade V najbližší pracovný deň nas]edujúci po dni,

V ktorom žiadatei' preukéže PDS existenciU platne Uzatvorených relevantných zmlúv,

PDS Zariadenie žiadatel'a takisto neplipojí V prípade, al< žiadate]' má l<U dňU pripojenia stanovenémU

V tejto zmIUVe platne Uzatvorené Všetky releVantné ZmlUVy, ale účinnosť.jednotlivých zmlúv má nastať

V n€skoršídeň ako je deň pripojenjé stanovený V tejto zm|UVe, V tal<ýchto plípadoch bUde Zaíiódenie

žiadatei'a pripoiené k dňU, od ktorého sú účinné releVantné ZmlUVy potrebné na distribúciU a dodáVkU

elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo Zariadenia žiadateťa, na.jmě zmlUVU

o prístupe do sústeVy adistribúciU elektriny, al<o aj zmluvu ododávke elektriny alebo ZmlUVU

o združenej dodávke elektriny,
6, Posunutie termínu pripojenia zdóVodov uvedených V odsel<och 4 a5 tohto čl. V. sa nepovažUje

za porušenie zmluvnej poVinnosti PDs plipojiť zariadenje žiadatel'a V dohodnUtom teímíne,

čl. VI
ostatné dojednania týkajúce sa miesta píipojenia

Vymedzenie Vlastnícl<ych vzťahov za miestom odbočenia od distribUčnej sústavy: Zariadenie PDs
končípoistkovoU skrinkou VRl (NN plípojka), Elektrjc]<é za.iadenie inVestora začina odbočením kábla

z poistkoVej s|<rin]<y smerom do elel<tromerového rozvádzača (RE),

Špeciíi|<ácie odberného miesta: príloha číslo ] tejto zmlUVy.

NapěťoVá hladina: NN
Maximólna rezelvované kapacite (MRK) pripojenia: BOA/3f
Technické podmienl<y tý|<ajúce sa odberného miesta: prílohe č. 2 tejto zmlUVy

3.

2-
3.
4,
5,

ů
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čl. Vll
ostatné dojednania

Ostatné dojednania sú upíavené v platných Obchodných podmienkach, l<toré sú súčasťou
prevádzkového poriadkU ZVerejnené na internetovej stránke PDs,
Žjadatel' sa zavazuje kU dňU podpisu tejto ZmlUVy, v prípade že je stavebné povojenie Vydané na

žiadate'a, UZaVrleť sPDS ZmuVU opostúpení ýáý a Qrcvzali závázkov (z-r'ena st8vebrríl<a) na

stav€bné objel<ty, ktoré súViSia s úpraVoU dist.ibUčnejsústéVy a l<toré bUde rea]izoVat PDs,
Žiadatel' o plipojenie sa zavázuje na Vlastné nák|ady zabezpečiť V ce]ej trase plánovar]ej Výstavby
elektroener8etického zaíiadenia, ktoré bude Vo Vlastníctve PDS, terénne úpravy na úroveň plénovanej
geodetickej n!ly,
Žiadatel'sa ZaVázUje V Zmysle obchodných podmienol< bod V, ostatné dojednania bod 1 odovzdat PD S
pred podpisom tejto Zm UVy Všetl<y potiebné podk|ady a technickú do<UrnentáciU Vztahujúce sa na

úpraVU íelevantnej časti distr]bučnej sú5tavy:
- píáVoplatné stavebné povo|enie (ori8inál alebo úradne ove.ená kópia) píe stavebné ob.iekty

dist.ibUčných ele]<troener8etických zarladeniV bUdúcej inVestícii PDS;
- 5 x projektová do<Umentécia stavby odsúhlesená zo strany PDS; ztoho 1x PD ovelená

stavebným ú.adom e 1 x PD overená príslušným or8énom VydáVajúcim odbo.né staoovisl<o kU

i<onštíUkčnei dokumentácii Vyhradeného technického zariadenia (ak je podla príslušnej |€8islatíVy
potrebné);

- 1x reaizačná proje <tová dokumentácia V €lel<t.onickej podobe (e-mai om, na CD nosiči, prípadne

iné);

- originá| odborného stanoviska l(! <onštrul<čnej dol<umentácii vyhradeného technlckého zariaden]a
(ek je podl'a príslušnej legislatívy pot.ebné);

- Vy,jadrenia dotknutých or8ónov, osób a správcov podzemných inžinieískych sietí. pIatné v čase
Uz3tvérania zmlUVy o pripojení;

WD

3,

4-

,*-.--igEa,"**j.-Lp-"l.*|;9"j!f§]x9-b."jť,:[n"-:t-Y;l-q.tlg,Ya],9í..ljl1:9_99i,P..1![|*glg-*'
UOa]ml viastnlkov;

- doklady alebo zmluvy preukazujúce Vlastnícke práVo, alebo iné píáVo k pozemku, opráVňUjúce
stavebníka (PDS) zriadit oa pozemku ener8etické zariadenie;

- techoic]<o 8eodeticl<ú dokUmentéci! (listy Vlastníctva, identifikéciu parciel a kópie katastrálnej
mapy na Všetky dotl<nUté p3l.ce y, nie staíšie al<o 3 mesiace, zakreslenie energeticl<ých zaliadení
do kat€Strálnej mapy);

- kalkulačný list ceny projektovej dokumentácie a inžinjeískej činnosti spíacovaný pío.iektantom
pod|'a podmienok kalku|éc]e uvedených na webovom sídle PDS www,vsds,sk;

- prípadné povolenia VstUpoV na pozeml<y nachádzajúce sa V ZáUjmovej |ol<élite;

- rozhodnutie o Vyňatístavbou dotknutého pozemku z po|'nohospodárskeho pódneho fondu, alebo
lesného pódneho fondU. alebo stanoVisko k použitiU pol'nohospodérskej pódy, alebo lesného
pozemku píe účely realizácie stavby, ak sa niektoíý z Uvedených dokumentov vyžadUje.

5, Žiadatel'Sa zeVězuje, Zabezpečlt Vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou podla
osobitných predpisoV Vy]<onéVať 8eodeticl<é a kartograficl<é činnosti, Dol<lad o Vytýčení priestorovej
polohy stavby - Vytyčovací plán žiadatel' odovzdá zástupcovi PDS pred začiatkom íealizácie stavby.
(KE -- lng, Ružička, 055/ 610284L rvzicka_zdenek@vsdas.sk)

6, PDs sa zavázuje Vybudovet V rémci stavby " Svinica, ZŠ- NN ' elektroener8etické zariadenie, ktoré
súVisís úpraVoU distr bUčnej sústaVy V rozsahu: So 01 - Rozšírenie NN distíibUčnej sústavy V sú|ade

so schválenou projektovou dokurnentáciou pre .ealizáciu a v zmysle vyjadrenia PDS číslo
NPP /11397 /2021 k projektovej dokUmentáciizo dňa 28,09.2021.

7, Elektroeneígetické zariadenie, ktoíé nesúvjsi s úpravou distribučnej sústavy (So o2 - odberné
elektíické zariadenie) si zrealizuje žiadatel'sám ana Vlastné nál<lady resp, na základe zm|uvného

w
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WD
VztahU predmetné eIe|<troener8etické Zariadenie zreaIlzuje PDS na náklady žiadatel'a v zmysle Zékona
o er,eíEeti|<e č- 251/2012 z.z.

8. Napojenie odberného miesta na odber elektíiny sa zíealizuje po uvedení príslUšných častí distribUčnej
5ústavy do píevádzky (vydaním právoplatného užívacieho povolenia).

čl, Vlll
Doba platnosti zmlUvy

1, Táto zmluva sa Uzatvá.a na dobu neurčitú.
2. Zmluva,je p|atná a účinné dňom podpisu zmlUvnými stranamj.
3, V pripade, ak žiadatel'je povinnou osobou V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z, o slobodnom prístupe

k infolméciám (d'a ej len ,zákon") a zmluva zároveň spíňa podmienl<u jej zverejnenia podl'a zá]<ona, táto
zmluva nadobúda účinnost dňom nas]edujúcim po dn] jej zve.ejnenia. Žiadatel'sa zároveň zavázqe
ZVerejnlť túto zmlUVU spósoborn predpokladaným zékonom a oznámiť to pieul<ázatel'ným sp6sobom
P.evádzkovatel'oVi Ds, inak zodpoVedá za to, že této zmlUVa nenadobudne účinnost, Ustanovenie
tohto bodU sa nepouži.ie ak táto zmluva nespÍňa podmienky najej Uverejnenie V zmysle zákona.

čl. lx
ochrana osobných údajoV

1, V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č.18/2o1B Z. z. o
ochíane osobných údajoV, V zneníneskorších predpjsov, PDS spracúVa osobné údaje žiadatera UVedené
V tejto zfi]lUVe a V prípade, že žiadatel'om je práVnická osoba, zákonného /zmlUVného zástupcU žiadatera,
najiná za účelom Uzatvorenia a riadneho p]nenia tejto zmluvy. Poskytnutie požadovaných osobných
údajovje zá1<onnou a/alebo zmlUVnoU požiadov<ou a V prípade ich neposl<ytnUtia móže PDs odmietnUt
uzatvoriť túto zmluvu.

2. Bližšie informácie o spracúVaní osobných údajov predáVajúcich sú Upravené V Pravjdléch ochíany
osobných údajov, pričom ich aktuálna veízia )e zvel{nená na Webovom sídle WWWJsd§§k

čl. x
záveíečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotoV€ná V dVoch VyhotoVeniach, pričom žiadatel' dost6n€ jedno VyhotoVenje,
2. PDS je povinný zachovávať dóvernost informáciív zmysle § 94 zákona číslo 251/2012 Z.z-o ene(getike

a o Zmene a doplnení niektorých zákonov,
3, ZmlUVU je možné dopíňat e menit len na zék ade písomných dodat|<ov podpisaných oboma zmluvnými

st.anami,
4. obchodné podmienky l< zmluvém o pripojenísa menla na Zál<lade platného a účinného rozhodnutia Úradu

pre reguláciu sietových odvetví. o každej zrneneje PDs povinný lnformoVať prostredníctvom oznámenio
na svojej internetovej stíánke.

5. ZmlUVné stíany prehlasujú, že táto zmluvo je Uzatvorená slobodne a Véžne, jej obsah, víátane obsahu
príloh, 

'e 

Určitý a ZrozUmitel'ný,
6_ Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnost a účinnosť všetky Zmluvy o pripojeníviažUce

sa |< tomUto odbelnémU miestu, UZatvorené V predchádzajúcorn období,
7, Táto Zmllvaje vyhotovené v slovenskom jazykL], A< sa poL,Jžije text tejto zmluvy V inomjazy<U, musíbyt

ů
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v§D
jeho preklad do sloVens<ého jaZyka zhodný s textom tejto ZmlUVy VyhotoVenej V sIoVenskom jazyku.

V plípade sporU je roZhodUjúci text tejto ZmlUVy V slovenskom jaZyJ<U.

Píílohy:
'], Špecifikácia odbe.ného miesta
2, Technicl<é podmienky tý<ajúce sa odberného mjesta (Vyjadrenie PDS)
3. obchodné podmienky k zm]UVe o pripo.ieník distribUčnej sústave

Za Píevádzkovatera distribUčnej sústavy

Meno a Priezvisko : M8r. Zuzana JUrášoVá Meno a Priezvisl<o : Monika Kundrátová

Funl<cia ; vedúciodboru Zél<aznícky servis Funl<cia : KAM distíibúcia

Za Žiadatela o píipojenie

Meno a Priezvisko : ln8. |]Ubomír Šimko

Funl<cia : starosta

/-Do'uslgnédhy:ťod'ls ' I Iw. Yrlr^í, ši^L,
L_"á.ogoocr**

Pečiatka : obec svi ni ca

r-Docu§lgned 
by: /-Deuslgnéd by:

Podp's ,| Zr7r^.l".l;-l Podois , I m"-^t- Š-^l,^to*
\-Acal oFD9147o429 (_oooo, 

rrau"ooora,,,

Peč atka : Východoslovensl<á distribučné. a s,

V l(oš]ciach, dňa 30. 09. 2021

V Si vi ci ,dňa 39,69.2621
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Wý
Príloha č. 1

Špecifikácia odberného miesta

'], Cenó predmetu zmluvy stanovená podl'a odsekov ] a 2 je: 557,92EUR bezDPH

2. l( cene bude íakturovaná DPH podl'a platných legislatívnych predpisov,

3, S.]hrn budúcich odberných miesL:

p.č. NázoV Adíesa odberného miesta Elc kód

Maximálna

rezervovaná

kapacita [A]

P.ipojovací

poplatok

IEUR bez DPH]

] obec svinice Svinica ]87 , č, parce y 916 24ZVS0000801007A 80A/3f 557,92

557,92 EUR bez
Spolu:

DPH

ů
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