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Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity

(ďalej len „zmluva")

Číslo zmluvy: ZoMRK/EDM_LZ_101051862

ČI. I
Zmluvné strany

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:

Názov: Východoslovenská distribučná, a.s.

Sídlo: Mlynská 31,042 91 Košice

V zastúpení: Ing. Daniel Zákutný, vedúci odboru Manažment energetických a

IČO:

meraných dát
Ing. Katarína Antolová, špecialista energetické dáta 
36 599 361

DIČ: 2022082 997

IČ DPH: SK2022082 997
Bankové spojenie: Citibank Európe plc, pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK83 8130 0000 0020 0848 0001

BIC: CÍTI SK BA
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel Sa, vložka

(ďalej len „PDS")

1411/V

Žiadateľ o poskytnutie výkonu:

Názov:
Sídlo: _
V zastúpení:

Kontakty:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC.
Zapísaná:

EIC kód odovzdávacieho miesta: 
EIC kód odberného miesta: 
Adresa odovzdávacieho miesta:

(ďalej len „žiadateľ")

EMKOBEL, a.s.
Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Pavol Bečarik predseda predstavenstva
Mgr. Peter Bednár člen predstavenstva
T: 902 572 849 E: energetik@emkobeI.sk
31736785
2020032553
SK2020032553

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
I. Oddiel Sa, Vložka číslo: 830/V 
24ZVS00008155322 
24ZVS0000059730A
J. Wolkera 2367, 052 01 Spišská Nová Ves, pare. č. 5930
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Vlastník energetického zariadenia:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
Kontakty:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Zapísaná:
(ďalej len „vlastník")

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
T: 053/4176611 E: radnica@mestosnv.sk
00329614
2020717875

ČI. II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:
1. Záväzok PDS poskytnúť pre žiadateľa maximálnu rezervovanú kapacitu v smere dodávka do distribučnej 

sústavy dohodnutú medzi vlastníkom a žiadateľom vo výške 35,2800 kW prostredníctvom energetického 
zariadenia vlastníka.

2. Záväzok žiadateľa neprekročiť poskytnutú maximálnu rezervovanú kapacitu v smere dodávka do 
distribučnej sústavy a dodržať predpísané podmienky pripojenia.

3. Záväzok vlastníka pripojiť zariadenie žiadateľa na svoje energetické zariadenie v rámci maximálnej
rezervovanej kapacity v smere dodávka do distribučnej sústavy, 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 nie je vlastníkom.

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

3. PDS je povinný poskytnúť žiadateľovi maximálnu rezervovanú kapacitu v smere dodávka do distribučnej 
sústavy v zmysle článku II bod 1.

4. PDS je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade opakovaného prekročenia poskytnutej maximálnej 
rezervovanej kapacity v smere dodávka do distribučnej sústavy.

5. PDS je povinný uzavrieť dodatok k tejto zmluve pri akejkoľvek zmene vyvolanej inou zmluvnou stranou.
6. PDS nezodpovedá za ušlý zisk alebo iné škody žiadateľovi spôsobené

obmedzením alebo prerušením dodávky elektriny do distribučnej sústavy, ak prekážka vznikla v príčinnej 
súvislosti s porušením povinností v zmysle článku V tejto zmluvy.
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ČI. IV
Práva a povinnosti žiadateľa

1. Žiadateľ je povinný predložiť PDS žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej 
sústavy, na základe ktorej sa pripraví táto zmluva.

2. Žiadateľ je povinný prijať také opatrenia, ktoré zamedzia prekročeniu poskytnutej maximálnej rezervovanej 
kapacity v smere dodávka do distribučnej sústavy.

3. 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 v svojom vlastníctve.

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

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

ČI. VI
Ostatné dojednania týkajúce sa miesta pripojenia

1. Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenia od distribučnej sústavy: Zariadenie PDS končí 
rozpojovacou skriňou SR s označením R0841-057006 Wolkerova 26.Elektrické zariadenie investora začína 
odbočením kábla z rozpojovacej skrine smerom do elektromerového rozvádzača (RE).

2. Napäťová hladina žiadateľa: NN
3. Maximálna rezervovaná kapacita pripojenia žiadateľa v smere dodávka do distribučnej sústavy: 35,2800 

kw
4. Technické podmienky týkajúce sa odovzdávacieho miesta: vyjadrenie PDS č. 16225/2022 zo dňa 15. 8. 

2022

ČI. VII
Ostatné dojednania

1. Na ostatné podmienky sa primerane použije platný Prevádzkový poriadok VSD.

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. Žiadatel sa zároveň zaväzuje 
zverejniť túto zmluvu spôsobom predpokladaným zákonom a oznámiť to preukázatelným 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.
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1.
2.

3.

4.

5.

7.

ČI. IX
Záverečné ustanovenia

Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie 
predpisoľ 2aCh° VaVat dÔVemosť inf0rmácií zm ysle  zákona o energetike v znení neskorších

stránam!.6 m°Žné * me" Íť ^  ^  Zák'3de PÍS°mných d°datk°V Podpísaných troma zmluvnými

Obchodné podmienky k zmluve sa menia na základe platného a účinného rozhodnutia úradu ktorým Úrad

ľ z n ľ i r nU PreVadZk0Véh°  P° rÍadkU VSD' °  kaŽdgj ^  PDS povinný informovať prostredn^tvom oznámenia na svojej internetovej stránke.
Zmluvne strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah vrátane obsahu

s » Z i Jp o d p I ľ r“ Umlterný’ S,r“ V * “  ° bSatom SĎhla™  • "a « «  « »  potvrdzujú

Znmlľ,Va/ / yh,0t0Vená vslovenskom J’azVku, ak sa použije text tejto zmluvy v inom jazyku musí byť 
v o ľín a ľ ^nskeho jazyka zhodný s textom tejto zmluvy vyhotovenej vslovenskom ja zyk ľ
V prípade sporu je rozhodujúci text tejto zmluvy v slovenskom jazyku. V
Dnom platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky Zmluvy o poskytnutí
maxima nej rezervovanej kapacity viažúce sa k odovzdávaciemu miestu s EIC kódom 24ZVS00008155322 
uzatvorene v predchádzajúcom období. U8ibbá22,
V Prípade že vlastník elektroenergetického zariadenia a žiadateľ o poskytnutie výkonu je totožná osoba 
podpisuje tato osoba zmluvu jedným podpisom ako vlastník elektroenergetického zar adenia  ̂ä žiadatlŕ 
o poskytnutie výkonu. Na túto osobu sa vzťahujú vletky pzévaz,  povinnú™ «  v tó n íľa

obchodnýctfpodrnienokanadenia' ak°  “  “  tejto ztnluvy ajej

Prílohy:
1. Dohoda o rozdelení maximálnej rezervovanej kapacity vlastníka energetického zariadenia

Za PDS
(oprávnený zamestnanec):

V Košiciach

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Zákutný
Funkcia: vedúci odboru

Manažment energetických 
a meraných d?t

Podpis:

Pečiatka:^

Východoslovenská 
M M  distribučná, a.s.

Košice
-18-

2 9 - 09-  2022
dňa:____

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Antolová
Funkcia: špecialista

energetické dáta

Podpis:
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Za žiadateľa :

x/ J ? .  Ič P iS é O dňa: J * - * } -
'C’ X j Ž J

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Bečarik j Meno a priezvisko: Mgr. Peter Bednár
Funkcia: predseda predstavenstva Funkcia: člen predstavenstva

Podpis: / Podpis: V
Pečiatka:

y *
V

HMKOBEL a. s. í
Rázusova 1846 t 

052 01 Sp išská Nová Ves '

Za vlastníka :

V * * *  dňa: f .

Meno a priezvisko: 
Funkcia:

Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta / Meno a priezvisko: 

Funkcia:

Podpis:

/
Podpis:
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Východoslc 
distribučné 
Mlynská 3: 
042 91 Koš

Príloha č. 1

Rozdelenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) na cudzom* 
elektroenergetickom zariadení

(* cudzie elektroenergetické zariadenie - zariadenie, ktoré nie je v majetku spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.)

Vlastník elektroenergetického zariadenia:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Adresa: Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 00,329614 ' ' ;
Adresa odovzdávacieho miesta: J. Wolkera 2367, 052 01 Spišská Nová Ves
EIC kód odovzdávacieho miesta: 24ZVS00008155322
Číslo platnej Zmluvy o pripojení: EDM_LZ_101051862
Zmluvne dohodnutá hodnota MRK: 35,2800kW

Výrobcovia pripojení k zariadeniu vlastníka

Názov: EMKOBEL, a.s.
Sídlo: Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736785
Adresa odovzdávacieho miesta: J. Wolkera 2367, 052 01 Spišská Nová Ves
EIC kód odovzdávacieho miesta: 24ZVS00008155322
MRK odovzdávacieho miesta v smere dodávka do DS 35,2800kW
Percentuálne rozdelenie MRK*: 100%

* vyplní PDS

Vlastník energetického zariadenia svojím podpisom zároveň súhlasí s napojením vyššie uvedených obchodných 
partnerov k elektroenergetickému zariadeniu v jeho majetku. V prípade odňatia súhlasu k užívaniu svojho 
zariadenia sa jej vlastník zaväzuje túto skutočnosť písomne oznámiť PDS.

Za prerušenie distribúcie spôsobené poruchou na energetickom zariadení, ktoré nie je v majetku alebo v správe 
PDS a za škody spôsobené takýmto prerušením distribúcie zodpovedá vlastník energetického^ariadenia.

dňa: &  '

Podpis vlastníka
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