
Príloha č. 3

k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 51009674925/2013

Údaje týkajúce sa odberných miest Odberatel'a

Odberatel':
Číslo odberného miesta:
EIC kód odberného miesta:
Adresa odberného miesta:

Centrum účelových zariadení
127389
24ZVS0000035008Q
Paňovce 9005,044 71 Paňovce

Prevádzkovatel' distribučnej sústavy
Obchodné meno: Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo: Mlynská 31, 04291 Košice
IČO: 36599361
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice l, Oddiel Sa, vložka 1411N

Zmluvný účet Odberatel'a: 2220372785

Platobný styk (čísla účtov Odberatel'a)
Pre platby dodávateľovi: Príkaz na úhradu - Štátna pokladnica 7000460332/ 818"0
Pre platby odberateľovi: Príkaz na úhradu - Štátna pokladnica 7000460332/8180

Korešpondenčná adresa Odberatel'a:
Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 921 01 Piešťany

Fakturačné obdobie: ročné

Počet faktúr za opakované plnenie (záloh): 4 - krát za fakturačné obdobie

Napäťová hladina: NN

Produkt: KLASIK_MIDI
Viazané do:
Predpokladaný odber: 3MWh

Rezervovaná kapacita: 25A
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Za Dodávatel'a:

Táto Príloha je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná od: 03.12.2013

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Lärincz
Funkcia: vedúci odboru Predaj

hromadnvrn seqmentom
;;É3~=VychOdosloven,k.

, ,. enerv.dtika a s
•• "-91- ..

-----

V dňa: 02.12.2013

Meno a priezvisko: Ing. Igor Mondek
Funkcia: vedúci úseku Predaj

Podpis r
Pečiatka:

Za Odberatel'a:
(/V Ý

V p.~~.r.f!!.~w.. dňa : 1Q.~!!.J~L.

Meno a priezvisko: JUDr. Ján Dubovec
Funkcia: riaditel'

Podpis:

Pečiatka:
~C-

C t um účelových zariadenl
en . "ť ny" . 13 921 01 Ples aRek eacna ,

IČO: 42 137 004

Podpis

Meno a priezvisko:
Funkcia:

Podpis:
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ZMLUVA O PRIPOJENÍ
žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
(ďalej len ,,zmluva")

Číslo zmluvy: 24ZVS 0000035008Q

l. ZMLUVNÉ STRANY

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:

Obchodné meno
Srdlo
IČO
DIČ
IČDPH
Zastúpená

Bankové spojenie
číslo účtu
JBANkód
Zapísaná v registri
(ďalej Jen"PDS")

Žiadatel' o pripojenie:

Obchodné meno
Sídlorrrvalé bydlisko
Korešpondenéná adresa
Zastúpená
Kontakt
IČO/Dátum narodenia:
DIČ
IČDPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Zaplsaná v registri

EIC kód
Adresa odberné ho miesta

Zákaznícke číslo

Číslo odberného miesta

Číslo technického objektu

Interné číslo zmluvy
(ďalej len "žiadateľ")

BWgGROlJP

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31,04291 Košice
36599361 .
2022082997
SK2022082997
Ing. Zuzana Kisidayová, poverená riadením odboru Zmluvy a manažment
zúčtovania
Ing. štefan Lukáč, koordinátor - riešenie zákazníckych podnetov
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
2008480108/8130
SK83 8130 0000 0020 0848 0001
Obchodný register Okresného súdu Košice 1.,oddiel: Sa, vložka 1411N

a

Centrum účelových zariadení
Rekreačné 13, 921 Ol Piešťany
Rekreačná 13, 921 Ol Piešťany
JUDr. Ján Dubovec, ríaditeT
Tel:052/4467233 Fax: 052/4467433
42137004
2022739697
SK2022739697

Min. vnútra

24ZVS0000035008Q
Paňovce 9005, 044 71 Paňovce

5100973321

0000701794

149468

0100792236
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Číslo zmluvy:

24ZVS0000035008Q

II. 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
24ZVS0000035008Q

vo výške A.
25

III. CENA ZA PRIPOJENIE

1. Cena za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie - náklady spojené so
zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej len "MRK") pripojenia v distribučnej sústave
(ďalej len "DS"). Rozsah a podmienky úhrady oprávnených nákladov za pripojenie sú stanovené
vosobitnom právnom predpise Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "Úrad"), ktoré PDS
zverejňuje na svojom webovom sídle PDS www.vsds.sk.

2. Hodnoty pripojovacích poplatkov do distribučnej sústavy PDS na napäťovej hladine NN, ktoré zohľadňujú
amperickú hodnotu zaťaženia odberu elektroenergetického zariadenia, sú po schválení Úradom
uverejnené na webovom sídle PDS lM\IW.vsds.sk. Miesto pripojenia do DS vrátane napäťovej hladiny je
stanovené na základe žiadosti žiadateľa vo vyjadrení PDS stanovujúcom technické podmienky
pripojenia.

3. Cena za pripojenie je určená podľa amperickej hodnoty hlavného ističa, v zmysle platného a účinného
cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia zverejneného na
webovom sídle PDS www.vsds.sk. Na určenie ceny za pripojenie sa vzťahuje cenník poplatkov platný
a úČinný v čase podpisu tejto zmluvy. Hodnota ističa uvedená v cenníku sa vzťahuje na istič vrátane
danej amperickej hodnoty. V prípade zvyšovania MRK sa účtuje len rozdiel amperickej hodnoty medzi
pôvodnou a novou MRK.

4. K cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov.
5. V prípade už jestvujúceho odberného miesta na základe tejto zmluvy nevzniká žiadateľovi o pripojenie

povinnosť uhradiť pripojovacl poplatok, to neplatí v prípade žiadosti o zvyšovanie maximálnej
rezervovanej kapacity.

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, ktoré sú súčasťou platného,
Úradom schváleného Prevádzkového poriadku PDS (ďalej len "Obchodné podmienky"), ktorých zmena je
možná iba na základe rozhodnutia Úradu a ktoré PDS zverejňuje na svojom webovom sídle PDS
www.vsds.sk.

V. TERMíN A MIESTO PRIPOJENIA

1. Miesto pripojenia:
Paňovce 9005,04471 Paňovce

2. Termín pripojenia: do 5 dní od pripísania zálohovej platby na účet PDS, splnenia podmienok žiadateľom
vymedzených v Obchodných podmienkach a Technických podmienkach PDS, a splnenia záväzkov
žiadateľa o pripojenie uvedených v článku VII tejto zmluvy, pričom stanovená lehota začína plynúť
splnením všetkých podmienky uvedených v tomto bode.

3. PDS sa zaväzuje pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v dohodnutom termíne, to neplatí,
ak tomu bránia okolnosti vymedzené v Obchodných podmienkach.

4. Žiadateľ musí mať najneskôr ku dňu pripojenia uzatvorené všetky relevantné zmluvy potrebné na
distribúciu a dodávku elektriny do odberné ho 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.

Strana 2 z 4



lID
Číslo zmluvy:

24ZVS0000035008Q
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 ku 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.

7. Ustanovenia tohto článku zmluvy sa nevzťahujú na už jestvujúce odberné miesto, to neplatí v prípade
žiadosti o zvyšovanie maximálnej rezervovanej kapacity.

VI. OSTATNÉ DOJEDNANIA TÝKAJÚCE SA MIESTA PRIPOJENIA

1. Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenla od distribučnej sústavy: elektrická prípojka od
miesta odbočenia od distribučnej sústavy až po istiaci prvok distribučnej sústavy (vrátane) je vo
vlastníctve PDS. Zvyšná časť elektrickej prípojky (za istiacim prvkom distribučnej sústavy) tvorí odberné
elektroenergetické zariadenie a je vo vlastníctve žiadateľa.

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

A
25

4. Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta sú uvedené vo vyjadrení PDS č.:

5. Ustanovenie bodu 4. neplatí ak sa jedná o jestvujúce odberné miesto, to neplatí v prípade žiadosti o
zvyšovanie maximálnej rezervovanej kapacity.

VII. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Ostatné dojednania sú upravené v Obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou prevádzkového
poriadku PDS zverejnené na webovom sídle PDS \JVWW.vsds.sk.

2. Poučenie o neoprávnenom odbere elektriny, sankciách za nedodržanie zmluvných podmienok, spôsob
zabezpečenia merania odberu elektriny, spôsob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok
a sporov, zrušenie pripojenia, odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty. ako aj o
povinnosti PDS súvisiace so štandardami kvality distribúcie elektriny vrátane ich vyhodnocovania sú
uverejnené na webovom sídle PDS www.vsds.sk.

3. V prípade, že spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. poruší štandardy kvality súvisiace
s distribúciou elektriny v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 275/2012 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, pričom
toto porušenie vznikne v dôsledku konania alebo opomenutia konania zo strany užívateľa distribučnej
sústavy, je spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. oprávnená uplatniť si u tohto užívateľa
sústavy úhradu všetkých finančných plnení, ktoré musela spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s.
preukázateľne uhradiť oprávneným osobám v súvislosti s porušením štandardov kvality.

VIII. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva je platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami.
3. V prípade, ak žiadateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

k informáciám (ďalej len "zákon") a zmluva zároveň splňa podmienku jej zverejnenia podľa zákona, táto
zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Žiadateľ sa zároveň zaväzuje
zverejniť túto zmluvu spôsobom predpokladaným zákonom a oznámiť to preukázatefným spôsobom
PDS, inak zodpovedá za to, že táto zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije
ak táto zmluva nesplňa podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona.
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