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Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity

(ďalej len „zmluva")

Číslo zmluvy: ZoMRK/2012/069

ČI. l
Zmluvné strany

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:

Názov:
Sídlo:
V zastúpení:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaná:

(ďalej len „PDS")

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Ing. Rita Semanová Bróstlová, vedúca odboru Zmluvy a manažment
zúčtovania
Ing. Juraj Cichý, špecialista odboru Zmluvy a manažment zúčtovania
36 599 361
2022082 997
SK2022082 997

Citibank Európe plc, pobočka zahraničnej banky

2008480001/8130
Obchodný register Okresného súdu Košice l, oddiel Sa, vložka 1411N

Žiadateľ o poskytnutie výkonu:

Názov:
Adresa sídla firmy:
V zastúpení:
Kontakty:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaná:

Zákaznícke číslo/EIC:
Číslo odberného miesta:
Adresa odberného miesta:
Číslo technického objektu,
ku ktorému je odberné
miesto pripojené:
(ďalej len „žiadateľ")

Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24, 081 79 Prešov
Ing. Stanislav Kuchta, štatutárny zástupca
0904 521 003, 051/7724605
37880241
2021708678

Prima banka Slovensko, a.s.
8828783101/5600
Živnostenský register Obvodný úrad Prešov, Číslo živnostenského registra:
707-21225
5100557781/24ZVS0000001961O
156530
Masarykova 24, 081 79 Prešov
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Vlastník energetického zariadenia:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:

Kontakty:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaná:

PORS - EAST, spol. s r.o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
Ing. Elena Mavrodievová, Ing. Boris Mavrodiev

051/7733636

31697607
2020519952
SK2020519952

Všeobecná úverová banka, a.s.

0061904572/0200

Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 1980/P

(ďalej len „vlastník")

ČI. II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:
1. Záväzok PDS poskytnúť pre žiadateľa z distribučnej sústavy maximálnu rezervovanú kapacitu

dohodnutú medzi vlastníkom a žiadateľom vo výške 130 kW prostredníctvom energetického
zariadenia vlastníka.

2. Záväzok žiadateľa uhradiť PDS tarifu za prípadné prekročenie maximálnej rezervovanej
kapacity v zmysle platného cenníka distribúcie elektriny zverejneného na internetovej stránke
PDS.

3. Záväzok vlastníka pripojiť zariadenie žiadateľa na svoje energetické zariadenie v rámci
maximálnej rezervovanej kapacity, na výške ktorej sa vlastník a žiadateľ písomne dohodli
a umožniť PDS montáž určeného meradla a prístup k určenému meradlu.

ČI. III
Práva a povinnosti PDS

1. PDS je povinný zabezpečiť spoľahlivé a bezpečné prevádzkovanie distribučnej sústavy vo
vlastníctve PDS. PDS nezodpovedá za spoľahlivé a bezpečné prevádzkovanie a za vzniknuté
škody na energetickom zariadení, ktorého PDS nieje vlastníkom.

2. PDS je povinný poskytnúť vlastníkovi maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú v platnej
Zmluve o pripojení uzatvorenej medzi vlastníkom a PDS.

3. PDS je povinný poskytnúť žiadateľovi maximálnu rezervovanú kapacitu v zmysle článku II bod
1.

4. PDS je oprávnený fakturovať žiadateľovi poplatok za prekročenie poskytnutej maximálnej
rezervovanej kapacity v zmysle platného cenníka distribúcie zverejneného na internetovej
stránke PDS.

5. PDS je povinný uzavrieť dodatok k tejto zmluve pri akejkoľvek zmene vyvolanej inou
zmluvnou stranou.
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ČI. IV
Práva a povinnosti žiadateľa

1. Žiadateľ je povinný predložiť PDS žiadosť o poskytnutie maximálnej rezervovanej kapacity, na
základe ktorej sa pripraví táto zmluva.

2. Žiadateľ je povinný písomne sa dohodnúť na výške maximálnej rezervovanej kapacity
s vlastníkom. Písomná dohoda tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3. Žiadateľ je povinný uhradiť tarifu za prípadné prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity
v zmysle platného cenníka distribúcie elektriny zverejneného na internetovej stránke PDS.

4. Žiadateľ je povinný uzavrieť dodatok k tejto zmluve pri akejkoľvek zmene vyvolanej inou
zmluvnou stranou.

ČI. V
Práva a povinnosti vlastníka

1. Vlastník je povinný na základe dohody so žiadateľom pripojiť zariadenie žiadateľa na
energetické zariadenie vo svojom vlastníctve.

2. Vlastník je povinný zabezpečiť spoľahlivé a bezpečné prevádzkovanie energetického
zariadenia v jeho vlastníctve.

3. Vlastník je povinný uzavrieť dodatok k tejto zmluve pri akejkoľvek zmene vyvolanej inou
zmluvnou stranou.

4.

ČI. VI
Ostatné dojednania týkajúce sa miesta pripojenia

1. Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenia od distribučnej sústavy:
Majetkové rozhranie je na kotevných izolátoroch TM (TS0586-0665). Trafostanica TS0586-
0665 a úsekový vypínač 447-G132 (dribo) je vo vlastníctve PORS - EAST, spol. s r.o.

2. Napäťová hladina žiadateľa: VN
3. Maximálna kapacita pripojenia žiadateľa: 130 kW
4. Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta: jedná sa o jestvujúce odberné miesto

ČI. VII
Ostatné dojednania

1. Ostatné dojednania sú upravené v platných Obchodných podmienkach PDS.

ČI. VIII
Doba platnosti zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť zmluvy je viazaná platnosťou Zmluvy
o pripojení uzavretej medzi PDS a vlastníkom energetického zariadenia.

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 spĺňa 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
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a oznámiť to preukázateľným spôsobom Prevádzkovateľovi DS, inak zodpovedá za to, že táto
zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije ak táto zmluva nespĺňa
podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona.

ČI. IX
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.

2. PDS je povinná zachovávať dôvernosť informácií v zmysle § 68 zákona číslo 656/2004 Z.z.
o energetike v znení neskorších predpisov.

3. Zmluvu je možné dopĺňať a meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných troma
zmluvnými stranami.

4. Obchodné podmienky k zmluve 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 zrozumiteľný, zmluvné strany s ich obsahom súhlasia a na dôkaz
toho zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi.

6. 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.

7. Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky Zmluvy
o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity viažuce sa k odbernému miestu žiadateľa
uzatvorené v predchádzajúcom období.
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Prílohy:
1. Dohoda o rozdelení maximálnej rezervovanej kapacity vlastníka energetického zariadenia
2. Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta (Vyjadrenie PDS)
3. Obchodné podmienky k zmluve o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity

Za PDS
(oprávnený zamestnanec):

V Košiciach

Meno a priezvisko:
Funkcia:

Podpis:

Pečiatka:

dňa: 17 -04- 2012
Ing. Rita Semanová Brostlová
vedúca odboru
Zmluvy a manažment zúčtovania

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Cichý
Funkcia: špecialista odboru

Zmluvy a manažment zúčtovan

Podpis:

VýcWaosiovensfcís distribučná, o.s.
Košice

Za žiadateľa :

V Košiciach
Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kuchta
Funkcia: konateľ

Podpis:

Pečiatka:

dňa:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Podpis:

Za vlastníka :

V Košiciach
Meno a priezvisko: Ing. Boris Mavrodjev
Kunkcia: konateľ

Podpis:

Pečiatka:

PORS-EAST
spol. a r.o.

Masarykova 26
080 87 PREŠOV
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