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Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

uzavretá v zmys|e ust. § 2B9 a nas|. zál<ona č.5,13/1991 Zb. Obchodný zákonníl< v znení nesl<orších predpisov

Číslo zmluv y: ZoP /2017 / 636- BZ

čt. t
Zmluvné strany

Prevádzkovateí distribučnej sústavy

Obchodné meno : Východoslovenská distribučná, a.s.
Síd|o : Mlyns|<á 31,042 91 l(ošice
|čo : 36 599 36]
D|Č 20220}2997
|Č DPH . sl<2o22o}2997
Zastúpená : |ng. Rita Semanová Bróstlová , vedúci úsel<u Zál<aznícl<e distribučné služby

Mgr . Zuzaaa J urášová, maaažér starost|ivosti o |<l'účových zál<azaíl<ov

distribúcie
|BAN kód : S|(83 8130 0000 0020 0848 000]
BlC (SW|FT) : C|T|SI(BA
Zapísaná v registri : Obchodný register Ol<resného súdu |(ošice |., oddiel: Sa, vIožl<a 1411/V

(d'aIej len 'PDS )

.:<
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0
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Ziadatel o pripojenie

obchodné meno : obec Drienica
SídIo Obecný úrad 168, 0B3 01 Sabinov
|(orešpondenčná adresa : Obecný úrad168,0B3 01 Sabinov
|Čo
DlČ
|č DPH
Zastúpená
l(onta|<t

IBAN kód
8lC (SWlFT)

(d'ale1 len "žiadatel"')

00326 968
2020543085
Sl(20205430B5
lng, lgor Birčál<

+ 421 9O3 324 572, obec@drienica,s|<
5l(6] 0200 0000 0000 2212 0572
SUBASl(BX
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VD
čt. tt

Účel zmluvy

PDS je v zmys|e zákona č 251/2012 Zz. o energeti|<e a o zmene niel<torých zál<onov v znení nes|<orších predpisov
(d'aIej len ,,zá|<oa o energetil<e") držite|'om povoIenia na podnil<anie v obIasti distribúcie eIe|<tricl<ej energie na

vymedzenom území,t.l_naúzemí prešovs|<ého, l<ošic|<ého a časti bans|<obystricl<ého l<raja, V zmys|e ust. § 31 ods.2
písm, o) zál<ona o energetil<e PDS je povinný pripojit odberné zariadenie l< distribučnej sústave, a|< sú splnené

technické a obchodné podmienl<y pripojenia |< sústave.

Žiadate|' má záujem prrpojit svoje odberné zariadenia nachádzalúce sa v obci Drienica, čast Cac|<y (d'alej len ,,odberné
zariadenie") l< distribučnej sústave PDS, pričom plánovaná maximálna rezervovaná l<apacita pripojenia odberného

zariadenia |< distribučnej sústave PDS bude vo výšl<e: Nové odberné zariadenie -5x25A/3f , rekonštruované - 20x
25A/3f .,1x32A/3f .,

Technicl<é podmien|<y pripojenia odberného zariadenia Žiadatel'a do distribučnej sústavy PDS vyžadujú potrebu

rozšírenia distribučnej sústavy PDS v rozsahu "Drenica, čast Cac|<y - Úprava a rozŠÍrenie NN rozvodov"
(d'aIej len "stavba").

Vzhl'adom na to, že pripolenie odberného zariadenia vyžaduje zo strany PDS (priamo a|ebo nepriamo) vynaloŽenie

zvýšených nák|adov, je nevyhnutné, aby už pred začatím zabezpečovania daného pripojenia existova| medzi PDS
a žiadatel'om právny vztah garantujúci uzavretie následnej zmluvy o pripojení medzi PDS a Žiadatel'om, súčastou

|<tore_j bude alzávázol<Žiadatel'a participovat na nál<|adoch súvisiacich s ním požadovaným pripojením do distribučnej
sústavy PDS

čt.llt
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa touto zmluvovzavázulú, že v budúcnosti uzavrú zmIuvu o pripojení do distribučnej sÚstavy PDS,

predmetom |<tore1 bude závézol< PDS pripojit odberné zariadenie Žiadate|'a špecifi|<ované v bode 2 č|ánl<u ll tejto

zmluvy do distribučnej sústavy PDS a umožnit dodávl<u elel<triny v rámci maximálnej rezervovane.j l<apacity, ako aj

závázol< Žiadate|'a uhradit PDS poplatol< za pripojenie (d'alej len ,,budúca zmIuva"). Obsahové ná|ežitosti budúcej

zmluvy sú b|ižšie uvedené v bode 2 tohto č|án|<u zmluvy,

Budúca zmluva uzavretá medzi PDS a Žiadatel'om bude obsahovať najmá nas|edujúce ná|ežitosti:

Maximá|na rezervovaná |<apacita pripo.1enia bude vo výšl<e Nové odberné zariadenie -5x25A/3f , re|<onštruované -

2Ox 25 Al 3f ., 1x32 A/3f .,

21. PDS bude povinný pripojit odberné zariadenie Žiadate|'a uvedené v č|án|<u Il tejto zmluvy do distribučnej

sústavy PDS s maximálnou rezervovanou l<apacitou pod|'a bodu 2,1 tohto článl<u zmluvy po zabezpeČenÍ

všet|<ých dol<|adov potrebných |< povo|eniu a rea|izácii stavby Žiadatel'om;

2.2. Žiadate|'bude povinný pred realizáciou stavby zabezpečit terénne úpravy na úroveň p|ánovanej geodeticl<ej

nuly v celej trase plánovanej výstavby ele|<troenergeticl<ého zarjadenia, ktoré bude vo v|astníctve PDS;

2.3. Žiadate|' bude povinný uhradit PDS pripojovací popIatol<, výšl<a ktorého bude určená na zá|<|ade výpočtu

stanoveného v zmysle p|atnej Vyhlášky Úradu pre reguláciu sietových odvetví (d'a|ej len ,,URSO"), |<torou sa

ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elel<troenergeti|<e a spósob jej vy|<onania, rozsah a Štru|<tÚra

oprávnených nál<ladov, spósob určenia výšl<y primeraného zisl<u a podl<|ady na návrh ceny alebo

v al<om|<o|'vel< inom právnom predpise aIebo v správnom a|<te, |<torým sa v budúcnosti bude nahrádzať táto
vyh|áš|<a Pripolovací pop|ato|< bude PDS fal<turovať Žiadate|'ovi do 30 dní odo dňa usl<utočnenia pripojenia

Žiadate|'a do distribučnej sústavy PDS, Lehota splatnosti fa|<túry bude'14 dníodo dňa vystavenia fal<túry,

24 Žiadatel'bude povinný uhradit PDS zá|ohu na pripojovaci pop|atok vo výš|<e 1O0 % z predpol<|adanej sumy
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Pripojovac jeho Poplatl(U, PDS vYstavizá|ohovú fal<túru do 5 dníodo dňa podpísania budúcej zmluvy a Ziadatel,uhradítúto zálohovú fa|<túru do 14 dní odo dňa jej vystavenia;
V zmYsle ust, § 45 zál<ona o enerSetike sa zmluvné strany doho dli, že nál<|ady na preložl<uelel<troenergetic|<ého rozvodného zariadešiauhradíten, l<to potrebu pre|ožl<yvyvolal,
ĎalŠie zmluvné Podmienl<Y budÚcej zmluvy sú uvedené v PríIohe č. 2 v súčasnosti platného rozhodnutia úRSo(d'a|ej len "Prevádzl<ový Poriadok"), V Prípade, že v čase uzatvárania budúcej zmluvy bude platný iný

::ilť'j;il;i:il1'#[:uf!} URSo, d|alšie zmluvné podmienl<y budúcej zmluvy sa-ouoJ riadit týmtó

C|.1V
Spósob uzavretia budúcej zmluvy

pDs je oprávnená vyzvat Žiadatel'a na uzavretie budúcej zmluvy najskór po uplynutí_jedného mesiaca a najnesl<ór dodvoch rol<ov odo dňa nadobudnutia účinnosti te.lto zmluvy.
žiadatel' je oprávnený vyzvat pDs na uzavrette budúce] zm|uvy na_jsl<ór nasledujúci deň po splnení podmienol<uvedených v bode ] Článl<u Vltejto zmluvy a najneskór do dvoch rókou odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.yýzvaaauzavretiebudúcej zmluvymusimatpísomnúformu.v prípade,al<vyzývajúcimjepDs,súčasťou výzvynauzavretie budÚcej zm|uvY bude a.1 návrh budúcej zmluvy zodpovedajúci podmienkam do.jednaným v tejto zmluve,vyzvaaá zmluvná strana je povinná sa písomne vyjadrit l< doručenej výzve nauzavretje budúcej zmluvy do 30 dníodo dňa jej doruČenia V PríPade, al< vyzývalúci.n'je žiadlatď, ,JŠ lo",, s vy.jadrením kvýzvezašle žiadate,,ovi ajnávrh budÚcej zmluvY, NevYjadrenie sa uyruane.1 zm|uvnej strany l< doručenej výzve aa uzavretie budúcej zmluvyspósobom uvedeným v tomto bode sa považuje za neoprávnené ldmjetnutje rol<ovania o uzavretí budúcej zmluvy.Zmluvaé stranY sÚ Povinné uzavrieť budÚcu zmluvu zodpovedajúcu podmien|<am uvedeným v tejto zmluve najnes|<órdo 60 dni odo dňa doručenia výzvy na uzavretie budúcej zmluvy

čt. v
Následky neuzavretia budúcej zmluvy

Al< Žiadatel' neuzavrie s PDS budÚcu zmluvu spósobom uvedeným v článl<u lV tejto zmluvy alebo al< žiadatel,nesplníPovinnosti uvedené v bode 1 Článku Vl tejto zmluvy ani v do_datočne posl<ytnutej |ehote na ich splnenie v zmysle bodu
;:ffJ'ťJiJ:f:;[i'""' PDS má práio požadovať od žiuaut",rZ-n;i,.uou šliody spósooeni po..use aím závázl<u

Al< vYzvaná zm|uvná strana neuzavrie v súlade s člénl<om lV tejto zmluvy s vyzývajúcou zmluvnou stranou budúcuzmluvu, má vYzývajúca zmluvná strana prévo požadovať, aby obsah ,^|uuyurčil súd alebo móže požadovat náhraduš|<ody spósobenej porušen ím závázl<u uzavriet budúcu zmIuvu.
V PrÍPade, al< niel<torá zo 

_zmluvných strán neoprávnene odmietne rol<ovať o uzavretí budúcej zmluvy,móže druházm|uvná strana svo.je oPrávnenia uvedené v bode 2 tohto č|ánku zmluvy uplatňovať l<umulativne.
Náro|< na náhradu Š|<odY a na urČenie obsahu budúcej zmluvy súdom sa nepremlčí skór ako po štyroch ro|<och odo
:li;}r*' 

vyzývajúca zmluvná strana vyzve druhú zmluvnú siranu na uzavretie budúcej zmluvypodl,a článl<u lv tejto

čten O

0
innogy

2.5

2.6

Číslo zrn|uvy: ZoP / 2017 / 636-82
5trana 3 z /

4.

4



VD
čl. vt

Osobitné dojednania

žiadatel, sa týmto zavázuje, že v lehote do 1edného rol<a odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvY sPlnÍ vŠet|<Y

na sIedujúce podmien |<y:

1,1. žiadate1v mene pDS zabezpečívšetl<y doklady potrebné l< povo|eniu a realizácii stavby uvedenej v bode 3 Č|,

Il telto zmIuvy a to najmá:

- vydanie právop|atného stavebného povo|enia pre stavebné objel<ty distribuČných elel<troenergeticl<ých

zariadeoí v budúcej investícii PDS, pričom al<o stavebníl< na danom právoplatnom stavebnom povolení

bude uvedený PDS;
- 5x projel<tovú do|<umentáciu pre stavebné povolenie odsúhlasenú PDS a overenÚ stavebným Úradom

vr átane;
_ dol<|ad o vyňatí dot|<nutých pozeml<ov z PPF alebo LPF, al< je vyňatie potrebné pod|'a stavebného

povoIenia, alebo iného vyjadrenia;
- závázné stanovisl<o l< využitiu pol'nohospodársl<ej pódy na nepol'nohospodárs|<y úče| (ak je pod|'a príslušnej

legisIatívy potrebné);
_ odborné stanovisl<o |<u l<onštrul<čnej dol<umentácii vyhradeného technic|<ého zariadenia vrátane

opečiat|<ovanej prole|<tovej dol<umentácie (a|< je podl'a príslušnej legisIatívY Potrebné);

- vyjadrenia dot|<nutých orgánov, osób a správcov podzemných inŽiniers|<ych sietÍ;

- prípadné povoIenia vstupov na pozeml<y;

- technicl<o-geodetic|<ú dol<umentáciU SpraCoVanú na pIatných |<atastrá|nych mapách So ZoZnamorn

súradníc s_jTs|< lomových bodov potrebnú na vytýčenie stavby v teréne

1.2. žiadatel, zabezpečí v mene PDS l<u všetl<ým pozemkom dotl<nutým stavbou príPravu zmlÚv o budÚcich

zm|uvách o zriadení vecných bremien, zm|uvy o budúce1 l<úpne.1 zmluve alebo nájomnej zm|uvY, Podl'a

vzorových zm|úv posl<ytnutých PDS aIebo zm|ův odsúhlasených PDS a zabezpeČenie podpísania týchto zmlÚv

druhou zmluvnou stranou. Zmluvy budú pripravené na zál<lade technicl<o-geodeticl<ej dol<umentácie, listov

vlastníctva, a l<ópie |<atastrá|nej mapy nie starších al<o 3 mesiace,

odplata za zriadenie vecného bremena vyp|ácaná vlastníl<ovi(om) dot|<nutého(ých) pozemku(ov) musí bYt

vopred preul<ázatel'ne schválená PDS ina|< nebude PDS viazaná návrhom zmluvy Žiadatel'a.

pDS vystaví žiadatel'ovi písomné splnomocnenie, l<toré ho bude oprávňovat na zastupovanie PDS v sÚvislosti so

stavbou uvedenou v bode 3 čl || tejto zmluvy za účeIom

- zísl<ania právop|atného rozhodnutia o umiestnení stavby a právop|atného stavebného povolenia v zmysle

zál<, č. 5O/1976Zb. o územnom pIánovaní a stavebnom poriad|<u (stavebný zákon) v platnom znenÍ, a to

na všet|<y právne úl<ony spojené s územným a stavebným l<onaním

- zabezpečenia a vysporiadania vIastnícl<ych vztahov l< pozeml<om dotl<nutým stavbou Pod|'a bodu 1,2,

tohto člán|<U zmluvy.

ReaIizácia stavby uvedenej v bode 3 č| || tejto zmluvy je vyvolaná z dóvodu potreby Ziadatel'a, preto Ziadatel'

vyl<onáva plnenie závázl<ov obsiahnutých v bode 11a1.2 tohto člán|<u zmIuvy bez náro|<u na odmenu. Žiadatel'má

všal< náro|< požadovat od PDS náhradu nál<|adov za proje|<tovú dol<umentáciu a sÚvisiacu inŽiniersl<u Činnost, v

zmysle čl. Vll telto zmluvy, zál<|ade písomnej žiadosti a to výlučne len v rozsahu stavebných objel<tov distribuČných

eIel<troener geticl<ých zariadeaí v budúcej inve stícii PD S,

Po vydaní splnomocnenia PDS doručí Žiadatel'ovi návrh zm|uvy o budÚcej zm|uve o zriadeaí vecného bremena,

budúcej l<úpnej zmluvy resp. nájomnej zm|uvy,

V prípade, ak žiadatel, nespIní včas závázol< uvedený v bode 1 tohto článl<u zmIuvy povaŽuje Sa to Za Podstatné

porušenie zmluvne1 povinnosti, pDS všal< móže posl<ytnút Žiadate|'ovi dodatočnÚ lehotu na jeho sPlnenie, A|<

žiadate|,nespIní závázol< uvedený v bode 1 tohto člán|<u zmluvy ani v dodatočnej Iehote pod|'a tohto bodu zmluvY,

PDS móže odstúpit od tejto zm|uvy_ odstúpenie od zm|uvy nadobÚda úČinnosť dňom jeho doruČenia Žiadate|'ovi,
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do|<|adov uvedených v bode ] č|án|<u VI tejto
odovzdaní a prevzatí stavenis|<a, podpisanom

Žiadate|'ovi vzntl<ne nárol< na zaplatenie kúpnej ceny po odovzdaní
zm|uvy PDS a sp|není všetl<ých podmieno|< uvedených v Zápise o
všetkými účastníl<mi tohto zápisu pri preberaní stavby.
Néro|< Žiadatel'a na zaplatenie |<Úpnej ceny nevznil<ne, a|< sa preul<áže, že stavbu nie je možné reaIizovat pod|,a
Ziadatel'om PredloŽenej projel<toveJ do|<umentácie Žiadatel' sa zavázuje vyl<onať potrebné zmeny, alebo dopInenia
Prol_el<tovej dokumentácie na vlastné ná|<lady t.;, bez nárol<u na navýšenie |<úpnej ceny o takto vynaložené nál<|ady,
AkŽiadate|'svoj závázol<nesp|nído6Odníodvznikutejtopovinnorii,POSmáprávonaodstúpenieodtejto zmluvy_
Na stanovenie výŠky náhrady nál<|adov Žiadatel'a vyna|ožených na zabezpečenie činnosti podl,a bodu 11 č|. Vl tejto
zmluvY vrátane nál<ladov za vytýČenie stavby v rozsahu stavebných objel<tov distribučných ele|<troenergetic|<ých
zariadení v budÚcej investícii PDS (d'aIej len "nál<|ady na IS") sa primerane vztahuje bod 2 tohto článl<u zmIuvy, pDS
si vYhradzuje Právo nePriznať náhradu ná|<ladov na IS, alebo ich častí, a|< nebude žiadate|,om dostatočne preul<ázané,
že ich zap|atil, a|ebo bo|i neúče|ne vyna|ožené
PDS sa zavézuje zaplatit |<Úpnu cenu projektovej dol<umentácie a náhradu priznaných ná|<ladov na lS, do 6O dní od
Podania Žiadosti Žiadatel'a v zmysle č| VI bod 3 druhá veta tejto zm|uvy. žiaoatet ;á oprávnený podať žiadost do 30
dníod vzni|<u nárol<u Žiadatel'a v zmysle bodu 2. tohto č|, zmluvy, ina|< sa považuje jeho právo za premlčané. Lehota
sP|atnosti móŽe bYť PredÍŽená o dobu splatnosti Žiadate|'om vystavenej a doručenej fa|<túry na adresu pDS uvedenú
v tejto zmluve.

čt. vttt
záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobÚda P|atnosť a ÚČinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zm|uvných strán, al<
nie je v tejto zmluve ustanovené inal<,

V PríPade, ak Žiadate|' je povinnou osobou v zmys|e zál<ona č.211/2OOO Z.z. o s|obodnom prístupe |< informáciám
(d'alej |en ,,zá|<oa") a zm|uva zároveň spíňa podmien|<u jej zverejnenia podl'a zál<ona, táto zmluva nadobúda účinnosť
dňom nasIedujÚcim Po dni .je] zverejnenia. Žiadate|' sa zároveň zavázuje zverejnit túto zmIuvu spósobom
PredPol<|adaným zákonom a oznámit to preu|<ázatel'ným spósobom PDS, ina|< zodpovedá za to, že táto zm|uva
nenadobudne ÚČinnosť. Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije, al< táto zmluva nespíňa podmien|<y na jej uverejnenie
v zmys|e zál<ona.

VD
OdstÚPením od zmluvy nie je dot|<nutý nárol< PDS na náhradu šl<ody v zmys|e bodu 1 č|ánl<u V tejto zm|uvy,

čl. vtt
Ustanovenia o inžinierskej činnosti

žiadate|'touto zmluvo u prevádza na pDs vIastníctvo projel<tovej dol<umentácie a výsledl<ov inžiniers|<ej činnosti pre
usl<utoČnenie stavbY Podl'a tejto zmluvy, avša|< výlučne pre stavebné objekty distribučných elel<troenergeticl<ých
zariadení v budÚcej investícii PDS, ktorej stavebné oblekty budú špecifikované v zmIuve o pripolení do distribučne,
sÚstavY PDS, a|<o aj Právo na pouŽitie proje|<tovej dol<umentácie a výsledl<ov inžiniers|<ej činnosti pri realizácii
Predmetného rozsahu Stavby PDS Žiadate|'sa touto zm|uvou zavázuje do budúcna previest vlastníctvo proje|<tovej
do|<umentácie a výsIedl<ov inŽiniers|<ej činnosti |< tým stavebným objel<tom distribučných ele|<troenergeticl<ých
zariadení usl<utoČnenej stavby pod|'a tejto zmluvy,ktoré ostali v jeho vlastníctve a na |<torých od|<úpenie ho po
sPlnení Podmienol< budÚcej zmluvy o pripojení PDS vyzve. Ak Žiadatel' v čase podpisu te,jto zmluvy nie je vlastni|<om
Proje|<tovej dol<umentácie a výs|edl<ov inžiniersl<ej činnosti, prevádza sa v|astníctvo l< projel<tovej do|<umentácie a
výs|edkom inŽiniersl<ej Činnosti a právo na ich použitie, na PDS , o|<amihom ich prevzatia pDS,
|(ÚPna cena Projektovej dol<umentácie bude stanovená dohodou zmluvných strán, maximálne vo výšl<e podl,a
l<all<ulaČného Iistu, odsÚhlaseného PDS, podl'a podmieno|< l<a||<ulácie proje|<tove1 dol<umentácie, uvedených na
webovej strán|<e PDS. www,vsds,sl< ,
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3 Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto dohode, budú sa riadit príslušnými ustanoveniami zál<ona č,

513/1991 Zb Obchodný zál<onníl< v znení nesl<orších predpisov,

4. Prípadné spory vznil<nuté v súvisIosti s pInením tejto zmIuvy budú riešené podl'a právneho poriadl<u Slovens|(e]

republi|<y. Vecne a miestne prís|ušný súd pre rozhodovanie tal<ýchto sporov je súd v zmysle zákona č 160/2015Z.z
Civilný sporový poriadol<,

5 Na doručovanie písomností pod|'a tejto zm|uvy sa budú ap|il<ovat pravidlá doručovania v zmys|e zá|<ona č 160/2015
Z.z. Civilný sporový poriado|<.

6, Al< sú jednotlivé alebo viaceré ustanovenia tejto zmluvy neplatné alebo sa stanú neplatnými, nemožnými pInenia aIebo

nevyl<onate|'nými, platnosť zostávajúcich ustanovení týmto nebude dot|<nutá. Neplatné ustanovenie, ustanovenie
nemožné pInenia aIebo nevykonate|'né ustanovenie bude považované za nahradené ta|<ým ustanovením, ktoré
najviac súhlasí so zámerom a účelom nepIatného ustanovenia, ustanovenia nemožného plnenia aIebo

nevyl<onate|'ného ustanovenia.

7. Táto zm|uva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z |<torých žiadate|' obdrží jeljedno vyhotovenie.

B Obe zm|uvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že túto zmluvu neuzatvárajú za nevýhodných podmieno|<, že

ustanoveniam tejto zm|uvy porozume|i, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vó|'u a zavázujú sa ich dobrovo|'ne p|nit,
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Za PDS
(oprávnený zamestnanec):

v l(ošiciach

Meno a priezvis|<o: lng, Rita Semanová Bróst|ová Meno a priezvis|<o: Mgr.Zuzana _]urášová

vedúci úse|<u manažér starost|ivostiFunl<cia: Funkcia:
Zál<aznícl<e distribučné s|užby o l<l'účových zál<azníl<ov distribúcie

r'

1/,.t
Podpis. / podpis, ,' 7' , r '-= /řoop|S, 

/.. , 
'....^....".-\,/

.,,.!, . /a|

Pečiat|<a:

Východoslovenská distribučná, a.s.
l(ošice
-145-

zažiadatela

V Drienici

Meno a priezvisl<o: Ing. |gor Birčák

Funkcia. Starosta obce

dňa: ,', i;' })17

,'-'r'.,.4Podpis: / \,'*

}Pečiat|<a: \
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