
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 
(ďalej len „zmluva") 

Číslo zmluvy: 100703376ZoP 

ČI. i 
Zmluvné strany 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Zastúpená: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IBAN kód: 

Zapísaná v registri: 

Východoslovenská distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 

36 599 361 

2022082997 

SK2022082997 
Mgr. Juraj Drahovský, vedúci úseku Služby pre zákazníkov 
Ing. Alexander Demeter, vedúci odboru KMZ 
Citibank Európe plc, pobočka zahraničnej banky 

2008480108/8130 

SK07 8130 0000 0020 0848 0108 

Obchodný register Okresného súdu Košice I. f oddiel: Sa, vložka 1411/V 

(ďalej len „PDS") 

Žiadateľ o pripojenie: 

Obchodné meno: 

Sídlo/Trvalé bydlisko: 

Korešpondenčná adresa: 

Zastúpená: 

Kontakt: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Zapísaná v registri: 

Zákaznícke číslo: 

EIC kód: 

Číslo odberného miesta: 

Adresa odberného miesta: 

Číslo technického objektu: 

Obec Jastrabie nad Topľou 
Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Jastrabie nad Topľou 

Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Jastrabie nad Topľou 

Michal Džuka, starosta obce 

Tel: 0905232573 

00332445 

2020641073 

Fax: / 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

0000000019023632/0200 

Spoločnosť je zapísanána Štatistickom úrade SR 

5100307772 (používajte pri komunikácii s distribútorom) 

24ZVS0000669131L 

1310255 

Jastrabie nad Topľou 153, 094 35 Jastrabie nad Topľou 

1051481 

(ďalej len „žiadateľ") 



ČI. I I 
Predmet zmluvy 

1. Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V a VI tejto zmluvy do distribučnej 
sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto 
s EIC kódom 24ZVS0000669131L vo výške 25.00 A 

2. Záväzok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie uvedený v čl. I I I tejto zmluvy. 

Čl. I I I 
Cena za pripojenie (úhrada nákladov spojených so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity 

pripojenia v distribučnej sústave) 

1. Cena za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie - náklady spojené 
so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v distribučnej sústave. Rozsah 
a podmienky úhrady oprávnených nákladov za pripojenie sú stanovené v osobitnom právnom 
predpise Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré Prevádzkovateľ DS zverejňuje na svojej 
internetovej stránke. 

2. Hodnoty pripojovacích poplatkov do distribučnej sústavy PDS na napäťovej hladine NIM, ktoré 
zohľadňujú amperickú hodnotu zaťaženia odberu elektroenergetického zariadenia, sú po 
schválení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví uverejnené na internetovej stránke PDS. Miesto 
pripojenia na DS vrátane napäťovej hladiny je stanovené na základe žiadosti o pripojenie vo 
vyjadrení PDS stanovujúcom technické podmienky pripojenia. 

3. Cena predmetu zmluvy stanovená podľa odsekov 1 a 2 je 147,50 EUR bez DPH . 
4. K cene bude fakturovaná DPH podľa platných legislatívnych predpisov. 

Čl. IV 
Platobné podmienky 

1. Pri úhrade všetkých v tejto zmluve dojednaných platieb platia platobné podmienky uvedené 
v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, ktorých 
zmena je možná iba na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ktoré 
Prevádzkovateľ DS zverejňuje na svojej internetovej stránke. Obchodné podmienky platné ku dňu 
podpisu zmluvy sú uvedené v prílohe č. 3 k tejto zmluve. 

Čl. V 
Termín a miesto pripojenia 

1. Miesto pripojenia: Jastrabie nad Topľou 153, 094 35 Jastrabie nad Topľou 
2. Termín pripojenia: do 5 dní od pripísania zálohovej platby na účet PDS, splnenia podmienok 

žiadateľom vymedzených v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení 
do distribučnej sústavy a Technických podmienkach PDS a splnenia záväzkov žiadateľa 
uvedených v čl. V I I tejto zmluvy, pričom tieto podmienky musia byť splnené súčasne. 

3. PDS sa zaväzuje pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v dohodnutom termíne, 
s výnimkou, ak tomu bránia okolnosti vymedzené v platných Obchodných podmienkach ku 
zmluve o pripojení do distribučnej sústavy. 

4. Žiadateľ musí mať najneskôr ku dňu pripojenia uzatvorené všetky relevantné zmluvy potrebné na 
distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia 
žiadateľa, najmä zmluvu o prístupe do sústavy a distribúcii elektriny, ako aj zmluvu o dodávke 
elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o zúčtovaní odchýlky. 
V prípade, že žiadateľ nemá ku dohodnutému dňu pripojenia uzatvorené všetky potrebné zmluvy, 
PDS zariadenie žiadateľa nepripojí. K pripojeniu žiadateľa dôjde v takomto prípade v najbližší 
pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom žiadateľ preukáže PDS existenciu platne uzatvorených 
zmlúv. 

5. PDS zariadenie žiadateľa takisto nepripojí v prípade, ak žiadateľ má ku dňu pripojenia 
stanovenému v tejto zmluve platne uzatvorené všetky relevantné zmluvy, ale účinnosť 
jednotlivých zmlúv má nastať v neskorší deň ako je deň pripojenia stanovený v tejto zmluve. 
V takýchto prípadoch bude zariadenie žiadateľa pripojené k dňu, od ktorého sú účinné 
relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo na 



dodávku elektriny zo zariadenia žiadateľa, najmä zmluvu o prístupe do sústavy a distribúciu 
elektriny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny. 

6. Posunutie termínu pripojenia z dôvodov uvedených v odsekoch 4 a 5 tohto čl. V sa nepovažuje 
za porušenie zmluvnej povinnosti PDS pripojiť zariadenie žiadateľa v dohodnutom termíne. 

Čl. VI 
Ostatné dojednania týkajúce sa miesta pripojenia 

1. Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenia od distribučnej sústavy: -
2. Špecifikácia odberného miesta: príloha č. 1 tejto zmluvy. 
3. Napäťová hladina: NN 
4. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pripojenia: 25.00A 
5. Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta: príloha č. 2 tejto zmluvy 

Čl. V I I 
Ostatné dojednania 

1. Ostatné dojednania sú upravené v platných Obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou 
prevádzkového poriadku zverejnené na internetovej stránke PDS. 

Čl. V I I I 
Doba platnosti zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluva je platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami. 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom žiadateľ dostane jedno vyhotovenie. 
2. PDS je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle § 68 zákona číslo 656/2004 

o energetike. 
3. Zmluvu je možné dopĺňať 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 pre reguláciu sieťových odvetví. 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 zrozumiteľný, 

6. Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky Zmluvy o pripojení 
viažuce sa k tomuto odbernému miestu s EIC kódom 24ZVS0000669131L, 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. 



Prílohy: 
- ktoré predloží žiadateľ o pripojenie 
1. Špecifikácia odberného miesta 
2. Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta (Vyjadrenie PDS) 

- ktoré predloží PDS 
3. Obchodné podmienky k zmluve o pripojení k distribučnej sústave 

Za Prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
(oprávnený zamestnanec): 
V Košiciach 
Meno a priezvisko: AAgr. Juraj Drahovský 

dňa: 12.4.2011 
Meno a priezvisko: Ing. Alexander Demeter 

Funkcia: vedúci úseku Služby pre 
zákazníkov 

Funkcia: vedúci odboru KMZ 

Podpis: Podpis: 

Za Žiadateľa o pripojenie: 
V Košiciach 

Meno a priezvisko: Michal Džuka 
dňa: 12.4.2011 

Meno a priezvisko: 

Funkcia: starosta obce Funkcia: 

Podpis: Podpis: 

Pečiatka: 

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. koná v mene spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. na základe generálneho 
splnomocnenia zo dňa 25.júna 2007 a v súlade s ustanoveniami Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi 
Východoslovenská energetika a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 18.júna 2007. 


