Číslo Zmluvy:

ZMLUVA O PRIPOJENÍ DO MIESTNEJ DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
(ďalej len „Zmluva“)
uzavretá v zmysle ustanovení § 26 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) medzi zmluvnými
stranami:

Prevádzkovateľ:

Mondi SCP, a.s.

Sídlo:
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Korešpondenčná adresa:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka. č.: 306/L
V zastúpení:
Osoba splnomocnená jednať vo
veciach zmluvných:
Kontakt:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT (BIC):
IBAN:
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) a

Tel.:
e-mail:
31 637 051
SK 2020431116
2020431116

Žiadateľ o pripojenie:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Oddiel:, Vložka. č.:
V zastúpení:
Osoba splnomocnená jednať vo
veciach zmluvných:
Kontakt:
Tel.:
e-mail:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT (BIC):
IBAN:
Odberné miesto, adresa:
Odberné miesto, EIC kód:
(ďalej len „Žiadateľ“), za nasledovných podmienok:
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1.

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa pripojiť elektroenergetické
zariadenie Žiadateľa špecifikované v článku 4 a 5 tejto Zmluvy (ďalej len „Zariadenie“)
do miestnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa (ďalej len „MDS“) v rámci
maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s EIC
kódom ............................................................... vo výške.................................. kW (A).

2.

CENA ZA PRIPOJENIE

2.1

Cena za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie, t.j.
náklady spojené so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej len
„MRK“) pripojenia v MDS. Rozsah a podmienky úhrady oprávnených nákladov za
pripojenie sú stanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) a v príslušnom cenovom rozhodnutí Úradu
vydanom pre Prevádzkovateľa alebo pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej
sústavy, do ktorej je Prevádzkovateľ pripojený, ak Prevádzkovateľovi nebolo vydané
samostatné cenové rozhodnutie Úradu. Výška ceny za pripojenie do MDS na napäťovej
hladine nízkeho napätia (NN), ktoré zohľadňujú amperickú hodnotu zaťaženia odberu
elektroenergetického zariadenia, sú po schválení Úradom uverejnené na webovom
sídle Prevádzkovateľa.

2.2 Miesto pripojenia do MDS vrátane napäťovej hladiny je stanovené na základe žiadosti
Žiadateľa.
2.3

Na určenie ceny za pripojenie sa vzťahuje cenník 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.

2.4

K cene bude fakturovaná daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.

2.5

V prípade už jestvujúceho odberného miesta na základe tejto Zmluvy nevzniká
Žiadateľovi povinnosť uhradiť cenu za pripojenie, to neplatí v prípade žiadosti o
zvýšenie MRK.

3.

PLATOBNÉ PODMIENKY
Pri úhrade všetkých v tejto Zmluve dojednaných platieb platia platobné podmienky
uvedené v platných obchodných podmienkach k zmluve o pripojení do MDS, ktoré sú
súčasťou platného prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa schváleného Úradom
(ďalej len „Obchodné podmienky“); zmena Obchodných podmienok je prípustná len
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po schválení zmeny prevádzkového poriadku zo strany Úradu. Prevádzkovateľ
zverejňuje prevádzkový poriadok na svojom webovom sídle.

4.

TERMÍN A MIESTO PRIPOJENIA

4.1

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom mieste pripojenia (identifikácia odberného
miesta): ...............

4.2

Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ fyzicky pripojí Žiadateľa do MDS do
päť pracovných dní od pripísania ceny za pripojenie na účet Prevádzkovateľa, splnenia
podmienok žiadateľom vymedzených v Obchodných podmienkach a Technických
podmienkach prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlách prevádzkovania
sústavy a siete Prevádzkovateľa (ďalej len „Technické podmienky“) (ktoré sú
zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa) a splnenia ostatných záväzkov
Žiadateľa uvedených v tejto Zmluve.

4.3

Prevádzkovateľ sa zaväzuje pripojiť Zariadenie Žiadateľa do MDS v dohodnutom
termíne, to neplatí, ak tomu bránia okolnosti vymedzené v Obchodných podmienkach.

4.4

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, Prevádzkovateľ
Zariadenie Žiadateľa nepripojí. K pripojeniu žiadateľa dôjde v takomto prípade v
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom Žiadateľ preukáže
Prevádzkovateľovi existenciu platne uzatvorených zmlúv v zmysle predchádzajúcej
vety.

4.5

Prevádzkovateľ 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 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.

4.6

Posunutie termínu pripojenia z dôvodov uvedených v článkoch 4.4 a 4.5
tejto Zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti Prevádzkovateľa pripojiť
Zariadenie Žiadateľa v dohodnutom termíne.

4.7

Ustanovenia tohto článku 4 Zmluvy sa nevzťahujú na už jestvujúce odberné miesto,
to neplatí v prípade žiadosti o zvýšenie MRK.
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5.

OSTATNÉ DOJEDNANIA TÝKAJÚCE SA MIESTA PRIPOJENIA

5.1

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom vymedzení vlastníckych vzťahov za
miestom odbočenia od MDS: elektrická prípojka od miesta odbočenia od MDS až po
istiaci prvok MDS (vrátane) je vo vlastníctve Prevádzkovateľa. Zostávajúca časť
elektrickej prípojky (za istiacim prvkom MDS) tvorí odberné elektroenergetické
zariadenie a je vo vlastníctve Žiadateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že pod pojmom
„pripojenie do MDS“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie aj pripojenie nepriame,
prostredníctvom zariadenia vo vlastníctve tretích osôb; v takomto prípade
Prevádzkovateľ zodpovedá za distribúciu elektriny len po rozhranie MDS a
elektroenergetického zariadenia vo vlastníctve tretích osôb.

5.2

Dohodnutá napäťová hladina: (VVN, VN, NN)

5.3

MRK je maximálna hodnota výkonu, ktorý je technicky možné odoberať z MDS; na
napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia (VVN) a vysokého napätia (VN) je
maximálnou rezervovanou kapacitou hodnota štvrťhodinového výkonu dohodnutá v
zmluve o pripojení do MDS a určená v pripojovacích podmienkach a na napäťovej
úrovni NN sa hodnota MRK rovná hodnote rezervovanej kapacity určenej menovitou
hodnotou hlavného ističa v ampéroch a pre odberné miesta na napäťovej úrovni nízkeho
napätia vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu s
mesačným odpočtom môže byť MRK zmluvne dojednaná a môže byť nižšia, ako je
hodnota kapacity zodpovedajúca amperickej hodnote hlavného ističa. MRK pri výrobe
je kapacita, ktorú Prevádzkovateľ rezervuje výrobcovi elektriny v MDS pre zariadenie
na výrobu elektriny vo výške, ktorá zodpovedá celkovému inštalovanému elektrickému
výkonu zariadenia na výrobu elektriny a ktorú Prevádzkovateľ sústavy rezervuje
výrobcovi elektriny a ktorý je zároveň technicky možné dodať do sústavy.

5.4

MRK pre pripojenie Zariadenia Žiadateľa v zmysle tejto Zmluvy zodpovedá hodnote:
.......... kW (A).

5.5

Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta sú uvedené vo vyjadrení
Prevádzkovateľa, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a v Technických
podmienkach.

5.6

Ustanovenie článku 5.4 tejto Zmluvy neplatí ak sa jedná o jestvujúce odberné miesto,
to neplatí v prípade žiadosti o zvýšenie MRK.

5.7

Meranie dodávky a odberu elektriny v MDS zabezpečuje Prevádzkovateľ v súlade so
Zákonom o energetike, vyhláškou Úradu č. 24/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá
pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu
s plynom v znení neskorších predpisov a v súlade s prevádzkovým poriadkom
Prevádzkovateľa.
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6.

OSTATNÉ DOJEDNANIA

6.1

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami. V súvislosti s pripojením Zariadenia Žiadateľa do MDS sú
zmluvné strany viazané aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa a Technickými podmienkami.

6.2

Prevádzkovateľ týmto poučuje Žiadateľa o

6.3

(a)

predpokladoch vzniku neoprávneného odberu elektriny, ku ktorému môže dôjsť
na strane žiadateľa v prípade (i) odberu elektriny bez uzavretej zmluvy o pripojení
do prenosovej sústavy alebo o pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s
touto zmluvou, bez uzavretej zmluvy o dodávke alebo združenej dodávke
elektriny, bez uzavretej zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo prevzatí
zodpovednosti za odchýlku, alebo bez uzavretej zmluvy o prístupe do prenosovej
sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a
distribúcii elektriny; (ii) ďalej pri odbere elektriny bez určeného meradla alebo s
určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa elektriny
nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny, (iii) meraný
určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej
manipulácii a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber
elektriny, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované
prevádzkovateľom sústavy, (iv) ak odberateľ elektriny zabránil prerušeniu
distribúcie elektriny alebo ak po predchádzajúcej výzve prevádzkovateľa
neumožnil prerušenie distribúcie elektriny vykonané na základe žiadosti
dodávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny
(takýto odber sa považuje za neoprávnený odo dňa, keď odberateľ elektriny
zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo neumožnil prerušenie distribúcie
elektriny); právne následky neoprávneného odberu vyplývajú z § 46 zákona
o energetike a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.
292/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej
neoprávneným odberom elektriny;

(b)

povinnosti Prevádzkovateľa dodržiavať pri prevádzkovaní MDS a distribúcii
elektriny štandardy kvality vyplývajúce zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu č. 275/2012
Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie
elektriny a dodávky elektriny; prevádzkovateľ je tiež povinný štandardy kvality
riadne a včas vyhodnocovať (každoročnej do konca februára) a vyhodnotenie
zverejňovať na svojom webovom sídle po dobu 12 kalendárnych mesiacov.

V prípade vzniku sporov medzi zmluvnými stranami (vrátane v prípadoch neplnenia
zmluvných podmienok) sa zmluvné strany zaväzujú postupovať v súlade s reklamačným
poriadkom a pravidlami pre mimosúdne riešenie sporov, ktoré vyplývajú z
prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa.
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6.4

Žiadateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov Žiadateľa,
najmä nie však výlučne, na získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, využívanie,
prepracúvanie, uchovávanie, sprístupnenie, poskytovanie a následnú likvidáciu
osobných údajov Žiadateľa za účelom uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo
skončenia, v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, prevádzkovaním MDS alebo na
účely komunikácie so Žiadateľom a/alebo iného informovania Žiadateľa ohľadom
možnosti využívania a/alebo propagácie elektriny, v rozsahu osobných údajov
uvedených v tejto Zmluve na dobu pripojenia Zariadenia do MDS. Osobné údaje je tiež
oprávnený spracúvať aj PDS poverený sprostredkovateľ. Žiadateľ berie na vedomie, že
udelenie súhlasu podľa tohto článku 6.4 Zmluvy je dobrovoľné a možno ho kedykoľvek
odvolať písomným oznámením o odvolaní súhlasu doručeným Prevádzkovateľovi.
Zároveň Žiadateľ berie na vedomie, že môže kedykoľvek využiť svoje práva podľa § 28
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o osobných údajoch“). Ustanovenie tohto článku Zmluvy sa neuplatní v
prípade, že Žiadateľ písomne vyjadrí nesúhlas so spracovaním osobných údajov
spôsobom a na účel podľa tohto článku 6.4 Zmluvy alebo tento súhlas kedykoľvek
písomne odvolá.

6.5

Žiadateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s poskytnutím osobných údajov Žiadateľa
uvedených v tejto Zmluve dodávateľom zemného plynu, ktorí majú udelené povolenie
na podnikanie v energetike z účelom informovania Žiadateľa o možnostiach dodávky
elektriny, a to na dobu troch rokov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy. Žiadateľ berie na
vedomie, že udelenie súhlasu podľa tohto článku 6.5 Zmluvy je dobrovoľné a možno ho
kedykoľvek odvolať písomným oznámením o odvolaní súhlasu doručeným
Prevádzkovateľovi. Zároveň Žiadateľ berie na vedomie, že môže kedykoľvek využiť
svoje práva podľa § 28 Zákona čo osobných údajoch. V prípade, že Žiadateľ je
právnickou osobou, udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním údajov Žiadateľa
uvedených v tejto Zmluve spôsobom a na účel podľa tohto článku 6.5 Zmluvy, a to na
dobu neurčitú, pričom tento súhlas možno kedykoľvek odvolať písomným oznámením
o odvolaní súhlasu doručeným Prevádzkovateľovi.

6.6

Pre vylúčenie pochybností platí, že bez ohľadu na prípadný nesúhlas Žiadateľa so
spracovaním jeho osobných údajov spôsobom a na účel podľa článku 6.4 a 6.5 tejto
Zmluvy, je Prevádzkovateľ podľa Zákona osobných údajoch oprávnený spracúvať
osobné údaje Žiadateľa aj bez jeho súhlasu, ak je to nevyhnutné na plnenie Zmluvy alebo
na ochranu práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
najmä v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov Prevádzkovateľa alebo
tretej osoby.

7.

DOBA PLATNOSTI ZMLUVY A DÔVODY JEJ UKONČENIA

7.1

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

7.2

Zmluva je platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami.
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7.3

Prevádzkovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Zariadenie od MDS odpojiť v
prípade, ak Žiadateľ začne uskutočňovať alebo uskutoční také technické alebo iné
opatrenia na Zariadení alebo ostatných elektroenergetických zariadeniach, ktoré inak
vyžadujú zmenu tejto Zmluvy (napríklad zmenu MRK), alebo môžu ovplyvniť kvalitu
alebo spoľahlivosť distribúcie elektriny. Prevádzkovateľ môže od Zmluvy odstúpiť a
Zariadenie od MDS odpojiť tiež v prípade, ak Žiadateľ nebude dodržiavať svoje
povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, prevádzkového
poriadku Prevádzkovateľa, Technických podmienok alebo tejto Zmluvy (vrátane
Obchodných podmienok). Odstúpiť od tejto Zmluvy a Zariadenie odpojiť od MDS možno
aj v ďalších prípadoch v zmysle prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa.

7.4

V prípade zmeny v osobe Prevádzkovateľa (bez ohľadu na právny dôvod) prechádzajú
práva a povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce z tejto Zmluvy v celom rozsahu na
osobu nového prevádzkovateľa MDS.

8.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom Žiadateľ aj Prevádzkovateľ
obdržia po jednom vyhotovení Zmluvy.

8.2

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle § 94 Zákona o
energetike.

8.3

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

8.4

Dňom platnosti a účinnosti tejto Zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky zmluvy o
pripojení viažuce sa k odbernému miestu uvedenému v článku 4.1 tejto Zmluvy.

8.5

Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.
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8.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní
slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných
podmienok.

Za Prevádzkovateľa:

Za Žiadateľa:

V Ružomberku dňa .................

V ................ dňa ..............

____________________________
Meno:
Funkcia:
Mondi SCP, a.s.

___________________________
Meno:
Funkcia:
Obchodné meno:

____________________________
Meno:
Funkcia:
Mondi SCP, a.s.

___________________________
Meno:
Funkcia:
Obchodné meno:
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