
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24^ Poproč
v

Sp. ZIL: OcU-S-151/2018
č. záznamu: 151/2018-001

Z áp is v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce PoproČ zverejnila dňa
23.4.2018 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu sp. zn. OcU-Š-151/2018

uzatvorenú dňa 20.4.2018

úÍEinná od: 24.4.2018

zmluvné strany :

1./ Obec Poproc

Školská2,04424Popro6
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2.1 VSD a.s.

Mlynská31,04291 Košice

zastúpená big. Ritou Semanovou, vedúcou úseku ZDS

Ing. Zuzanou Kisidayovou, vedúcou odd. KC

Predmet zmluvy:

pripojenie odbemého miesta Požiama 626 do distribučnej siete

V Poproči, dňa 23.4.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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ZMLUVA O PRIPOJENI
/žiadateTa o pripojenie do distribučnej sústavy

(ďalej len ^mtuva")
720ZZ0100078090

čislo Zmluvy: 24ZVS000005H894
f_

I. ZMLUVNÉ STRANY

PrevádzkovateF dlstribuénej sústavy:

Obchodné meno Východoslovenská dlstrlbučná, a.s.
Sídlo Mlynská31,04291 Košioe
IČO 36599361
DIČ 2022082997
IČDPH SK2022082997
Zastúpená Ing. Rita Semanová Brtistlová, vedúca úseku Zákaznteke distribuôné

služby
Ing. Zuzana Kisidayová, vedúca oddetenia Klientske centrá

IBAN SK07 8130 0000 0020 0848 0108

BIC (SWIFT) CITISKBA
Zapfsaná v registri Obchodný register Okresného súdu Košroe I., oddiel: Sa, vložka 1411A/
(tfalej len TDS")

ŽiadateF o pripojenie:

Obchodné meno Obec Poproč
Sídlo/Trvalé bydlisko Školská2.04424Poproč.
Korešpondenčná adresa Školská 2. 044 24 Poproč,
Zastúpená Ing.ŠtefanJaklovský.starosta
Kontakt Te1:055/4668171 Fax:/
lôO/Dátum narodenia 00324639
DIČ
IČDPH
IBAN

BIC (SVVIFT)

Zapísaná v registri : Štatistický úrad SR

EICkód 24ZVS000005H894*

Adresa odbemého miesta Požiarna 626 , 044 24 Poproč

Zákaznfcke ČÍslo 5100000180

Čfslo odbemého miesta f

čfslo technického objektu : 259047

Intemé čfslo zmluvy 100078090
*

(ďalej len "žÍadateF)
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II. PREDMETZMLUVY

1. Zäväzok PDS pripojiť zariadenie žiadatera špecffikované včl. V. a VI. tejto zmluvy dodistribučnei sústavy
v rámci maximáinej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odbemé miesto s EIC kódom
24ZVS 00000511894

vovýške3F 25.00 A.

Iň. CENAZAPRIPOJENIE

1. Cena za pripojenie predstavuje podiet na oprávnených nákladoch za pripojenie - náktady spojené so
zabezpečením'maximálnej rezervovanej kapacity (tfatej len "MRtC) pripojenia vdistribučnej sústave
^ďaIeLlRn"aD-TÍ_?^^^^J^'T!ín^--?h^y..^^^%i.n?^^^v/SiJ>1ľJeľÍ^ iSlľíS!^
vosobitnom právnom predpise Úradu pre reguláciu sieťových odvetvl (tfalej ien "Úraď), ktoré PDS
zverejňuje na svojom webovom sldte PDS www.vsds.sk.

2. Hodn'oty'pripojováclch poplatkov do distribučnej súsfcavy PDS na napaťovej hladine NN, _ktoró zohtedňujú
amperickú hódnotu raťaženialodberu elektroenergetického zariadema, sú po schválení^lradom
uverejnené na vrebovom sídle PDS wwwvsds.sk. Mle^ PriPP!OTiado DSYItone n5Piaťoyelhl?dmy.Je
stanovené na základe žiadostí žiadatetavo vyjadrenl PĎS stanovujúcom technteké podmienky

> .

pripojenía.
3. Óená za pripojenie je urôená podfa amperickej hodnoty hlavného ističa, vzmyste platnéhoa úänného

cenníka poplatkovza pripojenie do di^ribučnej sústevy na úrovnj níAeho napäfe zverejneného na
webovom sídle PDS www.\reds.sk. Na urôenie ceny za pripojenie sa vzťahuje cenntk poplatkov platný
a. úä?n^.v ^ľ- p????-^ teit?-?!???y-y-lJ????:jsíi5L.uľ?<!s?:-y  ?*?í^!f?-^^' .in^S?í.yI^ss
danej amperickej hodnoty. V prfpade zvyšovania MRK sa úôtuje len rozdiel amperickej hodnoty medzi
pôvodnou a novou MRK.

4. K cene bude fakturovaná DPH podfa ptatných prävnych predpisov.
5. V pripade už jestyujúoBho odbemého mieste na základe tejto zmluyy nevzniká^žiadatetoyi ° Prij)OÍRniR

povinnosť uhradiť pripojovacl poplatok, to neplatl v prlpade žiadosti o zvyšovanie maximálnej
rezervovanej kapacŕty.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Pri úhrade vSetkých vtejto zmluve dojednaných platieb ptatia ptatobné podmienky uvedené vplatných
Qbchodných podmienkach ku zmluveo pripojenl cto distribučnei sústavy, ktoré sú súôasťou platného.
Úradom schváleného Prevádzkového poriadku PDS (ďatej fen "Obchodné podmienky-). ktor?ch zmenaje
možná iba na základe rozhodnutia 'Úradu aktoré PDS zverejňuje na svojom webovom sldte PDS
www.vsds.sk.

V. TERMÍNAMIESTOPRIPOJENIA

1. Miesto pripojenia: Požiarna 626 , 044 24 Poproč

2. Temnln pripojenia: do 5 pracovných dní od pripísania platby na úôet PDS, splnenia podmienok
žiadateFom'vymedzených 'vObchodných podmienkach aTechntokých podmienkach PDS, asplnenia
záväzkov žiadateFa o pripojenie uvedéných väánku VII tejto zmluvy, priôom stanovená lehote začína
plynúť splnenfm všetkých podmienok uvedených v tomto bode.

3. PĎS sa zaväzuje pripbjif zariadenie žiadatefa do distribučnej sústavy v dohodnutom termfne, to neplatl,
ak tomu bränia okolností vymedzené v Obchodných podmienkach.

4. ŽiadateF musí maf najneskôr ku dňu pripojenia uzatvorené všetky retevantné zmluvy potrebné na
distribúciu a dodávku elektriny do odbemého miesta, alebo na dodävku elektriny zo zariadenia žiadatefa.
najmä zmluvuopr[stupedosústavy a,d^_^ll.et?^ÍSíl.J!??-?Lj.'[!l!.l?vľ/?-??Syk^L^!?Í!2í ?ÍSS
zmtuvu ózdmženej dodávke elekbrfny alebo zmluvu ozúčtovant odchýlky. VPrfPade_žežJadaternem^
ku dohodnutómu dňu pripojenia uzatvorené väetky potrebné zmluvy, P-DS zariadenie íiadatera nepripojf.
K pripojeniu žiadatefa dôjde vtakomto pripade vnajbtiíší pracovný deň nasledujúci po dni, vktorom
žiadateŕ preukáže PDS existenciu platne uzatvorených zmlúv.
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5. PDS zariadenie^žiadatera takisto nepripojí v prfpade, ak žiadatef má ku dňu pripqjenia stanovenému
vtejtD zmluve platne uzah/orené všetky retevantné zmluvy, ale účinnosf jednotlivých zmlúv má nastaf
vneskoräl deň_ako je deft pripojenia stanovený vtejto zmluve. Vtakýchto prípad'och bude zariadenie
žíadatefa pripojené ku dňu, od ktorého sú účinné retevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku
elektriny do odbemého miesta, alebo na dodávku etektriny zo zariadenía žiadatefa, najmä zmluvu
o prfstupe do sústavy a distribúciu elektriny, ako aj zmluvu o dodávke etektriny alebo zmluvu'o zdmženej
dodávke efektriny.

6' ??^u-r!u??-ŕ?^E.nu_pf?OJ?nia f.l<?y?dov uvedených vodsekoch 4 a5 tohto čl. V. sa nepovažuje
za porušenie zmluvnej povinností PDS pripojif zariadenie žiadateFa v dohodnutom termíne.

7. Ustenovenia tohto článku^zmluvy sa nevzťahujú na už jestvujúce odbemé miesto, to neplatí v prípade
žiadosti o zvyšovanie maximälnej rezervovanej kapadty.

f_ <f ,<

VI. OSTATNÉ DOJEDNANIA TŕKAJÚCE SA MIESTA PRIPOJENIA

1. Vymedzenje ylastnfckych vzťahov za miestom odboôenia od distribuônej sústavy: elektrická prfpojka od
miesta odbočenia od disfríbuônej sústavy až po istiaci prvok distribuônej sústavy (vrátane) 'je vo
vlastníctve PDS; Zvyšnäčasť elektrickej pripojky (za istiacim prvkom distribučnej sústavy) tvorl odbemé
elektroenergetícké zariadenie a je vo vlastníctve žiadatefa.

2. Napäťová hladina: NN
3. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pripojenia:

3F 25.00A

4. Technické podmienky týkajúce sa odbemého mtesta sú uvedené vo vyjadrenf PDS C.:
27424/2017

5. Ustanovenie bodu 4. neplatf ak sa jedná o jestvujúoe odbemé míesto, to neplatí v prfpade žiadosti o
zvySovaníe maximálnej rezervovanej kapacity.

VII. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Ostatné dojednania sú upravené vObchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou prevádzkového
poriadku PDS zverejnené na webovom sfdte PDS wutw.vsds.sk.

2. Poučenie o neoprävnenom odbere etektriny. sankciách za nedodižanie zmluvných podmienok. spôsob
zabezpeôenia merania odberu elektriny, spôsob riešenia prfpadov neplnenia zmluvných podmienok
a sporov. zrušenie prippjenia, odstúpenie od zmluvy. ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty, ako aj o
povinnostíPDS súvisiace soštendardami kvality distribúde elektriny vrátane teh vyhodnocovania'sú
uverejnené na webovom sldle PDS www.vsds.sk.

3' ys? dS-že-.?!S!?čnosť_v;?choc[^vel?-!?ká.distribuená'. a-s\poruär ét^ndardy. !waJ!5c..s.úy!s!?cR
s distribúciou elektriny vzmysle vyhláSky Úradu pre reguláciu sieťových odveh/í číslo 275/2012 Z.z"
ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu etektriny. distribúcie elektriny a dodávky elektriny, pričom
toto porušenie vznikne^ vdôsledku konania alebo opomenutia konania zo strany užívateFa distribuônej
sústavy, je spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. oprávnená uplatnif si u tohto uífvatefá
sústavy úhradu všetkých fínančných plnenf, ktoré musela spoločnosť Východoslovenská distribuéná, a.s.
preukázateFne uhradtť oprávneným osobám v súvislosti s poruôenfm štándardov kvality.

VIII. DOBAPLATNOSTIZMLUVY

1. Táto zmlifva sa uzatvára na dobu neurôitú.
2. Zmluvaje platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranamí.
3. Vprlpade, ak žiadateF je povinnou osobou vzmyslé zákona č. 211/2000 Z.z. ostobodnom prfstupe

k informäciäm (cfalej len\,zákonn) a zmluva zároveň splňa podmienku jej zyerejnenia podľa zákona, táto
zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia; Žiadatef sa'zároveň zaväzuje
zverejniť túto zmluvu spôsobom predpokladaným zákonom aoznámiť to preukázatefným spôsobom
PDS inak zodpovedá za to, že táto zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije
ak táto zmluva nespífta podmienky najej uverejnenie v zmysle zákona.
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IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveníach, pričom žiadateF obdržf jedno vyhotovenie.
2. PDS je povinný zachovávať dôvemosť infomnádí v zmysle § 94 zákona čfslo 251/2012 Z.z. o energetike

a o zmene a doplnenf nlektorých zákonov.
3. Zmluvu je možné dopíňať a meniť len na základe pfsomných dodatkov podpfsaných oboma zmluvnými

stranami.
9

4. Obchodné podmienky k zmluvám sa menia na základe platného a účinného rozhodnutía Uradu.
O každej zmene je PDS povinný informovat' prostrednfctvom oznámenia na svojom webovom sídle PDS
WNnw.vsds.sk.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah je urôitý
a zrozumiteFný.

6. Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú ptatnosť a účinnosť véetky Zmluvy o pripojenf viažuce sa
k tomuto odbemému miestu s EIC kódom 24ZVS 00000511894 , uzatvorené v predchádzajúcom obdobl.

7. Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.
8. V pripade, že sa táto zmluva uzatvára so žiadatetom o pripojenie do distribuônej sústavy prostredntctvom

elektroenergetického zariadenia, ktoréje súčasťou spoločných priestorov bytového domu, bod VI odsek 1
sa neuplatňuje. Rovnako platf, že pod pojmom "phpojenie do distribučnej sústavy" sa pre účely takýchto
zmtúv rozumie pripojenie nepriame, prostrednlctvom zariadenia vo vlastnfctve tretfch osôb, a PDS
zodpovedá za distnbúciu elektriny ten po rozhranie distribuônej sústavy a elektroenergettekého zariadenia
vo vlastnfctve tretích osôb.

Za Prevádzkovatera dlstribučnej sústavy

Meno a Priezvisko Ing. Rita Semanová Brôstiová Meno a Priezvisko Ing. Zuzana Kisidayovád

Funkcia vedúca úseku Funkcia vedúca oddelenia*

Zákaznlcke distribučné služby Klientske centrá

Podpis: Podpis:

Pečiatka: Východoslovenská distribučná, a.s.

V Košiciach, dňa 20.04.2018

Za ŽiadateFa o pripojenie

Meno a Priezvisko: ing. §tefan 3ak1ovský Meno a Priezvisko:

Funkcia: starosta Funkcia:

Podpis: Podpis:

.dh ^

Obecný úradPoproč

Pečiatka: Í Dátum; 23 '^. ^Zŕ
Cfslo sästtamu.

F̂-'T'- w/y'^'ísio spisu: ^
2̂.

JPrííohy,' f^Aaviye; /
^" ^^c^w/\ /

ŕ
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