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ZMLUVA O PŘIPOJENÍ
ziadatel'a o pripojenie do distribučnej sústavy
(ďalej len „zmluva")
l. ZMLUVNÉSTRANY

Číslo: 24ZVS0000821633A

Prevádzkovatel' distribučnej
Obchodné měno
Sídlo
IČO
DIČ
1C DPH
Zástupe na

IBAN
Zapisaná v registri
(ďalej len "PDS")

Žiadatel' o pripojenie:
Obchodné meno/
Měno a priezvisko
Sídlo/Trvalé bydlisko
Korešpondenčná adresa
Zastúpený
Kontakt
iČO/Dátum narodenia
DIČ
1C DPH
IBAN
Zapísaný v registri
Zákaznické číslo
(ďalej len "žiadateF")

s ústa vy:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlýnská 31, 042 91 Košice
36 599 361
2022082997
SK2022082997

Ing. Rita Semanová Brostlová, vedúca úseku Zákaznické distribuéné služby
Mgr. Zuzana Jurášová, vedúca odboru Zákaznicky servis
SK07 8130 0000 0020 0848 0108
Obchodný register Okresného sudu Košice l., oddiel: Sa, vložka 1411/V

a

Město Prešov

Hlavná 73, 080 01 Prešov
Hlavná 73, 080 01 Prešov
Ing. AndreaTurčanová, primátorka
+421 905509544, martin.kic@presovreal.sk
00327646
2021225679

5100260287

II. ŠPECIFIKÁCIA ODBĚRNÉHO MIESTA
EIC kód : 24ZVS0000821633A
Adresa odběrného miesta : Majakovského 23, 080 01 Preěov
Napaťová úroveň : NN
Maximálna rezervovaná
kapacita (ďalej len „MRK") : 1F 25.00 A

III. PŘEDMĚT ZMLUVY
1. Závázok PDS zabezpečit v distribučnej sústave MRK pře odběrné miesto žiadatefa v zmysle špecifikácie v bode II. tejtozmluvy.
2. Závazek žiadatefa uhradit v súvislosti so zabezpečením požadovanej hodnoty MRK cenu za pripojenie, resp.

poplatok/poplatky z Cenníka služieb viažuce sa k zabezpečeniu požadovanej hodnoty MRK, ktoré bolí realizované PDS akoaj závazek ziadatel'a splniť technické a obchodné podmienky pripojenia.
IV. CENAZAPRIPOJENIE

1. Cena za pripojenie je určená podl'a hodnoty MRK, v zmysle platného a účinného cennika poplatkov za pripojenie do
distribučnej sústavy na úrovni nízkého napátia zveřejněného na webovom sídle PDS www.vsds.sk.

2. V případe změny žiadatefa (vlastníka) bez změny MRK sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie neúčtujú.3. K ceně bude fakturovaná DPH podfa platných právnych predpisov.
V. TECHNICKÉ PODMIENKY, TERMÍN A MIESTO PRIPOJENIA

1. Technické podmienky vrátane miesta pripojenia týkajúce sa odběrného miesta sú uvedené v stanovisku PDS 6.:
NPP/12932/2022, ktoréje přílohou č. 1 tejtozmluvyatvoríjej neoddelitel'nu súčasť.

2. V případe uzatvorenia zmluvy bez změny technických podmienok, napr. při změně žiadatera (vlastníka) sa bod V. odsek 1neuplatňuje.
3. PDS sa zavazuje připojit zariadenie ziadatel'a do distribučnej sústavy do 5 pracovných dní od splnenia podmienokžiadateťom vymedzených v Obchodných podmienkach a Technických podmienkach PDS, a splnenia závazkov žiadateFapódia tejto zmluvy, vrátane příloh.
4. Elektrická přípojka od miesta odbočenia od distribučnej sústavy až po istiaci prvok distribučnej sústavy (vrátane) je vovlastnictve PDS. Zvyšná časť vedenia (za istiacim prvkom distribučnej sústavy) tvoří odběrné elektroenergetické zariadeniea je vo vlastníctve žiadateFa.
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5. V případe, že sa táto zmluva uzatvára so ziadatel'om o pripojenie do distribučnej sústavy prostredníctvom
elektroenergetického zariadenia, ktoré nie je v majetku PDS, sa či. V. odsek 4 neuplatňuje. Rovnako platí, že pod pojmom
„pripojenie do distribučnej sústavy" sa pře účely takýchto zmlúv rozumie pripojenie nepriame, prostrednictvom zariadenia vo
vlastníctve třetích osob, a PDS zodpovedá za distribúciu elektřiny len po rozhranie distribučnej sústavy a elektroenergetického
zariadenia vo vlastníctve třetích osob.

VI. OSTATNĚ DOJEDNANIA
1. Poučenie o neoprávnenom odběre elektřiny, sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok, spósob zabezpečenia merania

odběru elektřiny, spósob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok a sporov, zmšenie pripojenia, odstúpenie od
zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovědné lehoty, ako aj povinnosti PDS súvisiace so štandardami kvality distribúcie elektřiny,
vrátane ich vyhodnocovania sú uveřejněné na webovom sídle PDS www.vsds.sk.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom žiadatel' dostane jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážné, jej obsah je určitý a zrozumiterný.
4. V případe, že sa žiadatel' pripája do distribučnej sústavy prostřed níctvom cudzieho zariadenia, žiadater o pripojenie týmto

čestné přehlasuje, že vlastník, resp. vlastníci zariadenia súhlasia s připojením, odběrného miesta žiadateťa do distribučnej
sústavy prostřed nictvo m zariadenia v ich viastnictve. Uvedenu skutočnosť potvrdzuje podpisom zmluvy.

5. V súlade s Nariadenim Európskeho parlamentu a Rady 6. 2016/679 o ochraně fyzických osob při spracúvaní osobných údajov
a zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobných údajov PDS spracúva osobné údaje žiadatefa uvedené vzmluve na účel
uzatvorenia a plnenia zmluvy, jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie ceny za distribúciu elektřiny. Poskytnutie
osobných údajovje zmiuvnou požiadavkou a v případe ich neposkytnutia móže PDS odmietnuť uzatvoriťzmluvu. PDS v rámci
plnenia zmluvy poskytne osobné údaje žiadateFa příslušnému dodávateťovi elektřiny, s ktorým PDS uzatvára Rámcovú
distribučnú zmluvu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov žiadatefov najdete v dokumente Pravidla ochrany
osobných údajov, ich aktuálna verzia je dostupná v našich Klientských centrech ako aj na nasej webovej stránke www.vsds.sk.

6. PDS je oprávněný vykonávat jednostranné započítanie svojich nesplatných pohl'adavok voči ziadatel'ovi proti splatným alebo
nesplatným pohFadávkam žiadatefa voči PDS. Zánik pohl'adavok (v rozsahu, v ktorom sa kryjú) nastane okamihom, keď přejav
vole smerujúci k započítaniu je doručený žiadatefovi.

7. Ostatně dojednania a platobné podmienky sú upravené v Obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou prevádzkového
poriadku PDS a sú zveřejněné na webovom sídle PDS www.vsds.sk.

Vil. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva je platná dňom podpisu zmluvnými stranami a účinná úhradou ceny za pripojenie.
3. V případe, ak žiadateí je povinnou osobou v zmysle zákona 6. 211/2000 Z.z. o slobodnom přístupe k informáciám (ďalej len

„zákon") a zmluva zároveň spina podmienku jej zverejnenia podra zákona, táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.

4. Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky Zmiuvy o připojení viažuce sa k tomuto odběrnému
miestu s uvedeným EIC kódom, uzatvorené v predchádzajúcom období.

Za Prevadzkovatel'a distribučnej sústavy
Měno a priezvisko:
Funkcia: vedúca úseku

Zákaznické distribučné služby

Podpis:

Měno a priezvisko:
Funkcia:

Podpis:

vedúca odboru
Zákaznicky servis

Pečiatka: Východoslovenská distribučná, a.s.
V Koěiciach, dna

Za Ziadatel'a o pripojenie
Měno a priezvisko:
Funkcia: primátorka

i Měno a priezvisko:
Funkcia:

Podpis: Podpis:

Pečiatka:
Dna:

Příloha č.1 - Stanovisko PDS č.: NPP/12932/2022
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