Východoslovenská

distribucná, a.s.

Zm1uva o pripojeni žiadateJ'a o pripojenie do distribucnej sústavy
(da1ej 1en "zm1uva")
Cis10 zm1uvy: l00716342ZoP
CI.

I

Zmluvné strany
PrevádzkovateT distribucnej sústavy:
Obchodné

meno:

Východoslovenská distribucná, a.s.

Sidlo:
ICO:

Mlynská 31, 042 91 Košice
36 599 361

DIC:

2022082997

IC DPH:

SK2022082997

Zastúpená:
Bankové spojenie:

Mgr. Juraj Drahovský, vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Ing. Alexander Demeter, vedúci odboru KMZ
Citibank Europe pic, pobocka zahranicnej banky

Císlo úctu:

2008480108/8130

IBAN kód:

SK07 8130 0000 0020 0848 0108

Zapísaná v registri:

Obchodný

register Okresného

súdu Košice 1., oddiel: Sa, vložka 1411/V

(dalej len "PDS")
a

ŽiadateT o pripojenie:
Obchodné meno:

Obec Nálepkovo

Sídlo/Trvalé bydHsko:
Korešpondencná adresa:
Zastúpená:

Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
Dušan SHvka starosta

Kontakt:

Tel: 053/4494231

1CO:
DIC:

00329398

Fax: /

IC DPH:
Dátum narodenia:
Bankové spojenie:
Císlo Úctu:
Zapísaná v registri:
Zákaznícke císlo:
EIC kód:
Císlo odberného

mikácii s dístríbútorom)

miesta:

Adresa odberného

miesta:

Cislo technického

objektu:

1091139
Hlavná 744, 053 33 Nálepkovo
156283

(dalej len "žíadater")
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C1. II
Predmet zm1uvy

1. Závazok PDS pripojit zariadenie žiadateTa špecifikované
sústavy v rámci maximálnej
s EIr---~=

v cI. V a VI tejto zmluvy do distribucnej
kapacity pripojenia dohodnutej
pre odberné miesto
25 A.

rezervovanej
~výške

C1.III
Cena za pripojenie

(úhrada

nák1adov spojených so zabezpecenim
maximá1nej
pripojenia v distribucnej sústave)

rezervovanej

kapacity

1. Na základe tejto zmluvy nevzniká žiadateTovi povinnost zaplatit PDS poplatok za pripojenie.
C1. IV
Termín a miesto pripojenia

1. Miesto pripojenia: Hlavná 744, 053 33 Nálepkovo
2.

Termin pripojenia:

jestvujúce

odberné

miesto
C1. V

Ostatné

dojednania

týkajúce

sa miesta

pripojenia

1. Vymedzenie vlastníckych vztahov za miestom odbocenia od distribucnej sústavy:
2.
3.
4.
5.

Špecifikácia odberného miesta: prí10ha c. 1tejto zmluvy.
Napatová hladina:
NN
Maximálna kapacita (MRK) pripojenia: 25 A
Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta: jestvujúce

dojednania
sú upravené
prevádzkového poriadku iverejnené

miesto

C1. VI
dojednania

Ostatné

1. Ostatné

odberné

-

v platných Obchodných
podmienkach,
na internetovej stránke PDS.

ktoré

sú súcastou

ct VII
Doba p1atnosti

zm1uvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú.
2.
3.

Zmluva je platná a úcinná dnom podpisu zmluvnými stranami.
V prípade, ak žiadateT je povinnou osobou v zmysle zákona c. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informáciám (dalej len "zákon") a zmluva zároven spfna podmienku jej zverejnenia
podTa zákona, táto zmluva nadobúda úcinnost dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
ŽiadateT sa zároven zavazuje zverejnit túto zmluvu spósobom
predpokladaným
zákonom
a oznámit to preukázateTným spósobom PrevádzkovateTovi DS, inak zodpovedá za to, že táto
zmluva nenadobudne
úcinnost Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije ak táto zmluva nespfna
podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona.

C1.VIII
Záverecné

ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,
2.
3.
4.

pricom žiadateT dostane jedno vyhotovenie.
PDS je povinný zachovávat
dóvernost
informácií v zmysle § 68 zákona císlo 656/2004
o energetike.
Zmluvu je možné dopfnat a menít na základe písomných dodatkov
podpísaných
oboma
zmluvnými stranami.
"
Obchodné podmienky k zmluvám o pripojení sa menia na základe platného a úcinného
rozhodnutia Úradu pre reguláciu sietových odvetví. O každej zmene je PDS povinný informovat
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5.
6.

7.

prostredníctvom oznámenia na svojej internetovej stránke.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne. jej obsah, vrátane
obsahu príloh, je urcitý.a zrozumiteTný.
Dnom
platnosti a úcinnosti
tejto
zmluvy strácajú
platnost a úcinr1_o_~(xš_etky Zmluvy
o pripojeni
viažuce sa k tomuto
odbernému
miestu s EIC
uzatvorené v predchádzajúcom
období.
Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Ak sa použije text tejto Zmluvy v inom jazyku,
musi byt jeho preklad do slovenského jazyka zhodný s textom tejto Zmluvy vyhotovenej v
slovenskom jazyku. V pripade sporu je rozhodujúci text tejto Zmluvy v slovenskom jazyku

Pri1ohy:
- ktoré pred10ží žiadateT o pripojenie
1. Špecifikácia odberného miesta

____

- ktoré pred10ží PDS
2. Obchodné podmienky k zmluve o pripojeni k distribucnej

sústave

Za PrevádzkovateTa distribucnej
(oprávnený zamestnanec):
V Spíšská Nová Ves

8.9. 2011

sústavy
dna:

M~__.na~-.nri.ft.,I..:-I .•.-------

Funkcia:
Podpis:

Peciatka:

Spolocnost výcht
.
_, _..
._._ ..• "u u,~",uU~lIa, a.s. na základe generálneho
splnomocnenia zo ana LS.Juna 2007 a v súlade s ustanoveniami
Rámcovej zmluvy o poskytovani služieb uzavretej medzi
Východoslovenská energetika a.s. a Východoslovenská
distribucná, a.s. zo dna 18.júna 2007.
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