
Obec Poproč
v

Obecnv úrad Poproč. Školská 2, 044 24 Ponroč

<

sp. zn. OcU-I-466/2020

č. záznamu: 466/2020

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5.a 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 3.9.2020 na webovom sídle obce
Poproč:

f

Zmluvu, sp. Zn. OcÚ-I-466/2020, č. záznamu: 466/2020
platná: 3.9.2020
zverejnená: 3.9.2020
účinná: 4.9.2020

zmluvné strany:

1) Východoslovenská distribuČná, a.s.
Mlynská31
04291KoŠice

v

ICO: 36599361
v

DIC:2022082997

2) Obec Poproč
'w

Skolská2

044 24 Poproč
zastúpená starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou

Predmet zmluvy: odbemé miesto

VPoproči, 3.9.2020

Lucia Molnárová

zamestnanec poverený zverejňovamm
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Prilotty Vybavuje:
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ZMLUVAOPRIPOJENÍ
>

žiadatefa o pripojenie do distribuénej sústavy Čfslo: 24ZVS0000783325J
(ďalej len .zmluva")
I. ZMLUVNÉ STRANY

PrevádzkovateF distribuénej sústavy:
Obchodné meno Východoslovenská distribuéná, a.s.
SkJlo Mlynská31,04291 Košice
IČO 36 599 361
Dlč 2022082997
IČDPH SK2022082997

Zastúpená Ing. Rita Semanová BrOslIová, vedúca úseku Zákaznicke distribuéné služby
Mgr. Zuzana JuraŠová, vedúca odboru Zákaznícky servis

IBAN SK07 8130 0000 0020 0848 0108

Zapisaná v registri Obchodný reglster Okresného súdu Košice I., óddiel: Sa, vložka 141 1/V
(tfalej len TOS")

a

Žiadater o pripojenie:
Obchodnémeno/ Obec Poprot
Meno a priezvtsko
SÍdlo/Trvalé bydlisko Skotská 2.044 24 PoproÔ
Korešpondenčná adresa Skolská 2. 044 24 PoproĎ
Zastúpený Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starosta
Kontakt +421 911960101. ocu@poproc.sk
iČO/Dátum narodenfa 00324639
DIČ 2020746189
IČDPH
IBAN

Zapfsaný v regtstri étatistickýúradSR
Zákaznícke Ôťslo 5100000180
(tfalej len "žiadateO

II. ŠPECIFIKÁCtA ODBERNÉHO MIESTA
EIC kód 24ZVS00007B3325J>

Adresa odbemého miesta Brezová 20, 044 24 Poproô
Napäťovä úroveň NN1

Maximálna rezenmvaná

kapacita (tfatej ten "MRK") 3F 25.00 A*

III. PREDMETZMLUVY
1. Záväzok PDS zabezpečŕť v distribučnej sústave MRK pre odbemé miesto žiadatefa vzmysle špecifikácie vbode tejto

zmluvy.
2. Záväzok žiadatera uhradif v súvislosti so zabezpečením ppžadovanej hodnoty MRK cenu za pripojenie, resp.

poplatok/poplatky z Cenníka služieb viažuce sa k zabezpeôeniu požadovanej hodnoty MRK, ktoré boli realizované PDS ako
aj záväzok žiadatefa splnŕf technlcké a obchodné podmienky pripojenia.

IV. CENAZAPRIPOJENIE
1. Cena za pripojenie je urcena podfa hodnoty MRK, vzmyste platného a účinného cennfka poplatkov za pripojenie do

distribuĎnej sústavy na úrovni nízkeho napätia zverejneného na vvebovom sídle PDS www.vsds.sk.
2. V prfpade zmeny íiadateFa (vlastníka) bez zmeny MRK sa cena za pripojenie atebo náklady za pnpojenie neúŕtujú.
3. K oene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov.

v

V. TECHNICKÉ PODMIENKY, TERMÍN A MIESTO PRIPOJENIA
1.. Technické podmienky vrátane miesta pripojenia týkajúce sa odbemého miesta sú uvedené vslanovisky PDS č.:

NPP/10183/2020, ktoré je prflohou ô. 1 tejto zmluvy a tvorf jej neoddelrteľnú súčasť.
2. V prfpade uzatvorenia zmluvy bez zmeny technických podmienok. napr. pri zmene žiadatefa (vlastnika) sa bod V. odsek 1

neuplatňuje.
3. PDS sa zaväzuje pripojiť zariadenie žiadatefa do distribučnej sústavy do 5 pracovných dni od splnenia podmienok

žiadatefom yymedzených v Obchodných podmienkach a Technických podmienkach PDS, a splnenia záväzkov žiadatefa
podía tejto zmluvy, vrótane prttoh.

4. Elektrická pnpojka od miesta odbočenia od distribučnej sú?tavy až po istiaci prvok distnhuĎnej sústavy (vrótane) je vo
vlastníclve PDS. Zvyšná časť vedenia (za Istiacim prvkom distribuĎnej sústavy) tvoŕi odbemé elektroenergetické zariadenie
a Je vo vlastnfctve žiadateľa.
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