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Zmluva o pripojení žiadatel'a o pripojenie do distribučnej sústavy
(ďalej len "zmluva")

Prevádzkovatel' distribučnej sústavy:

Názov:
Sídlo:
V zastúpení:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Zapísaná:

(ďalej len "PDS")

Žiadatel' o pripojenie:

Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
Kontakty:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC.
Zapísaná:
EIC kód odovzdávacieho miesta:
EIC kód odberného miesta:
Adresa odovzdávacieho miesta:

(ďalej len .Žiadatel")

Číslo zmluvy: EDM_LZ_101020200

Čl. I
Zmluvné strany

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Ing. Daniel Zákutný, vedúci odboru Manažment energetických a
meraných dát
Ing. Katarína Antolová, špecialista energetické dáta
36599361
2022082997
SK2022082 997
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
SK83 8130 0000 0020 0848 0001
CITI SK BA

Obchodný register Okresného súdu Košice l, oddiel Sa, vložka 1411/V

Mesto Strážske
Námestie A. Dubčeka 300/1, 072 22 Strážske
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
T: 0905 645 009, E: strazske@strazske.sk
00325813
2020742592

24ZVS0000797437J
24ZVS0000028278P
Vihorlatská 2, 072 22 Strážske, par.č. C 119
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BO Čl. II
Predmet zmluvy

1. Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadatel'a špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do distribučnej
sústavy a umožniť dodávku elektriny do sústavy PDS pre maximálnu rezervovanú kapacitu
pripojenia vo výške 0,5400 kW.

Čl. III
Cena za pripojenie (úhrada nákladov spojených so zabezpečením maximálnej

rezervovanej kapacity pripojenia v distribučnej sústave)

1. Na základe tejto zmluvy nevzniká žiadatel'ovi povinnosť zaplatiť PDS cenu za pripojenie za
maximálnu rezervovanú kapacitu pre dodávku elektriny do sústavy PDS.

Čl. IV
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Obchodných podmienok o platobných podmienkach,
sa nebudú na touto zmluvou založený vzťah medzi zmluvnými stranami aplikovať. Obchodné
podmienky tvoria neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy, a sú súčasťou platného prevádzkového
poriadku PDS schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Čl. V
Miesto pripojenia

1. Miesto pripojenia: Vihorlatská 2, 07222 Strážske, parc. č. C 119

Čl. VI
Ostatné dojednania týkajúce sa miesta pripojenia

1. Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenia od distribučnej sústavy (vlastníctvo
zariadenia, cez ktoré sa uskutočňuje dodávka elektriny: Zariadenie PDS končí rozpojovacou
skriňou SR R0454-000038. Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z
rozpojovacej skrine smerom do elektromerového rozvádzača (RE).

2. Špecifikácia odovzdávacieho miesta: Vyjadrenie PDS č.: 10221/2021 zo dňa 28.6.2021
3. Napäťová hladina: NN
4. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pripojenia v smere dodávka elektriny do sústavy PDS:

0,5400 kW.
5. Inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny pripojeného do sústavy PDS: 5,4000kW

Čl. VII
Ostatné dojednania

1. Ostatné dojednania sú upravené v platných Obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou
prevádzkového poriadku zverejnené na internetovej stránke PDS. Ustanovenia Obchodných
podmienok súvisiace s úpravami časti DS sa pre účely tejto zmluvy neuplatňujú.
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2. PDS je oprávnený dočasne znížiť hodnotu MRK v prípade zmeny parametrov sústavy voči

pôvodným parametrom sústavy, ktoré platili v čase stanovenia podmienok pre pripojenie k
sústave, zapríčinené vyššou mocou alebo zo strany konania tretích osôb na ktorých sú
parametre sústavy závislé.

3. PDS je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v Prevádzkovom poriadku PDS. Za
podstatné porušenie-tejto zmluvy oprávňujúce PDS odstúpiť od zmluvy sa bude považovať tiež
nedoručenie úplného oznámenia o prevádzke lokálneho zdroja (v prípade, že ide o lokálny zdroj
s celkovým inštalovaným výkonom do 10kW) zo strany žiadatel'a v lehote 12 mesiacov odo dňa
účinnosti tejto zmluvy. Za podstatné porušenie tejto zmluvy oprávňujúce PDS odstúpiť od zmluvy
sa bude považovať tiež nezískanie kladného vyjadrenia PDS k projektovej dokumentácii
technického riešenia pripojenia (v prípade, že ide o lokálny zdroj s celkovým inštalovaným
výkonom nad 10kW) zo strany žiadatel'a v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
Takisto je PDS oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, keď dôjde k zániku platnosti
vyjadrenia PDS ku žiadosti o pripojenie do DS.

Čl. VIII
Doba platnosti zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom žiadatel' dostane jedno vyhotovenie.
2. PDS je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle zákona o energetike v znení

neskorších predpisov.
3. Zmluvu je možné doplňat' a meniť na základe písomných dodatkov podpísaných oboma

zmluvnými stranami.
4. Obchodné podmienky k zmluvám o pripojení sa menia na základe platného a účinného

rozhodnutia úradu. O každej zmene je PDS povinný informovať prostredníctvom oznámenia na
svojej internetovej stránke. .

5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah, vrátane
obsahu príloh, je určitý a zrozumitel'ný.

6. Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky Zmluvy o pripojení
viažúce sa k odovzdávaciemu miestu s EIC kódom 24ZVS0000797437J, uzatvorené
v predchádzajúcom období.

7. Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Ak sa použije text tejto Zmluvy v inom jazyku,
musí byť jeho preklad do slovenského jazyka zhodný s textom tejto Zmluvy vyhotovenej
v slovenskom jazyku. V prípade sporu je rozhodujúci text tejto Zmluvy. v slovenskom jazyku.
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Za PDS

(oprávnený zamestnanec):

V Košiciach

Meno priezvisko:

Funkcia:

Ing. Daniel Zákutný

vedúci odboru
Manažment energetických
a meraných dát

Podpis:

Pečiatka:

Východoslovo:'" '.:] distribučná, a.s.
Košice
-10-

Za žiadatel'a :

V ..~~~~.~OM

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Dunajčák

Funkcia: primátor mesta

Podpis:

Pečiatka:
~MESTO

WSTR~~SKE
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dňa: o 6 -09- znZ1
Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis:

Ing. Katarína Antolová

špecialista
energetické dáta

dňa: 60.~. 202/1

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis:


