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ZMLUVA O PRIPOJENÍ  
K DISTRIBUČNEJ SIETI  

  

/KATEGÓRIA – ODBERATEĽ PLYNU MIMO DOMÁCNOSŤ/   

  

uzavretá v zmysle § 43 ods. 6 písm. g) zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene 

niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov  

  

(ďalej len ”Zmluva“)  

Číslo zmluvy: _______ 

I.  Zmluvné strany  

1.       Obchodné meno:  ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. 

Sídlo:    Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava   

IČO:     47 608 919  

DIČ:     2023965944 

IČ DPH:    SK2023965944  

IBAN:    SK46 1100 0000 0029 4823 6009 

BIC/ SWIFT:   TATRSKBX 

Zapísaná v registri:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: 

Sro,Vl.č.121611/B 

Zastúpený:    Ing. Róbert Ruňanin, konateľ 

        Ing. František Sás, konateľ 

Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky:  

Telefón:     

Email:            

Poruchová linka:    

 

(ďalej len ”prevádzkovateľ distribučnej siete“ alebo ”PDS“)   

  

2.       Obchodné meno:    

Sídlo:      

IČO:     

DIČ:     

IČ DPH:       

IBAN:     

BIC/ SWIFT:    

Zapísaná v registri:    

Zastúpený:       

Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky:  

Telefón:                             

Email:                                

 

 (ďalej len ”odberateľ plynu“ alebo ”žiadateľ o pripojenie“)   
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II.  Predmet Zmluvy  

1. Podmienky pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, ako aj s tým súvisiace 

práva a povinnosti PDS a odberateľa plynu (žiadateľa o pripojenie) stanovuje táto Zmluva, 

Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len ”Technické podmienky“), 

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete a obchodné podmienky pripojenia 

odberateľov plynu mimo domácnosti zverejnené na internetovej stránke PDS na ktoré odkazuje 

uvedený Prevádzkový poriadok (ďalej len ”Prevádzkový poriadok“) ako aj príslušné všeobecne 

záväzné právne predpisy.   

2. Prevádzkovateľ distribučnej siete a odberateľ plynu (žiadateľ o pripojenie) sa dohodli na 

pripojení odberného plynového zariadenia špecifikovaného v Prílohe č.1 o Pripojení odberného 

plynového zariadenia budúceho odberateľa plynu mimo domácnosti k distribučnej sieti (ďalej len 

”odberné plynové zariadenie“ alebo ”OPZ“), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.   

 

III. Realizácia pripojenia   

1. Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný pripojiť odberné plynové zariadenie k distribučnej 

sieti, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:   

- odberné plynové zariadenie odberateľa plynu (žiadateľa o pripojenie) bolo zriadené v 

súlade s podmienkami dohodnutými touto Zmluvou, najmä však s podmienkami 

stanovenými v Podmienkach pripojenia,   

- na odbernom plynovom zariadení boli úspešne vykonané príslušné odborné skúšky a 

odborné prehliadky, vykonanie ktorých je stanovené príslušnými technickými 

predpismi a technickými normami, potvrdzujúce, že odberné plynové zariadenie je 

schopné bezpečnej prevádzky a je plne funkčné, čo je odberateľ plynu (žiadateľ o 

pripojenie) povinný preukázať správou o odbornej prehliadke a o odbornej skúške 

vyhradeného technického plynového zariadenia,  

- sú splnené podmienky pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej 

sieti stanovené v Technických podmienkach a v Prevádzkovom poriadku,  

- odberateľ plynu (žiadateľ o pripojenie) nemá voči PDS neuhradené záväzky, podľa 

tejto Zmluvy,  

2. Ak je na pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti nevyhnutné, aby 

prevádzkovateľ distribučnej siete vybudoval určitú časť plynárenského zariadenia (ďalej len 

”pripojovací plynovod“), na výstavbu ktorého je potrebné povolenie podľa osobitných právnych 

predpisov (stavebné povolenie, ohlásenie stavby, povolenie na zvláštne užívanie komunikácie, a 

pod.) a/alebo vyjadrenie príslušných orgánov verejnej správy, zmluvné strany sa dohodli, že PDS 

požiada o nevyhnutné správne rozhodnutia a/alebo vyjadrenia oprávňujúce PDS vybudovať 

pripojovací plynovod potrebný na pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, 

okrem prípadu ak si odberateľ plynu (žiadateľ o pripojenie) zabezpečí alebo je podľa Podmienok 

pripojenia povinný zabezpečiť tieto doklady a vybudovať príslušnú časť plynárenského 

zariadenia samostatne.    

3. PDS nezodpovedá za:  

- nevydanie alebo oneskorené vydanie správnych rozhodnutí a/alebo vyjadrení 

oprávňujúcich PDS vybudovať pripojovací plynovod v prípade, ak k ich nevydaniu 

alebo oneskorenému vydaniu došlo z dôvodov, ktoré nie sú zavinené PDS,   

- neudelenie súhlasu vlastníkov pozemkov, cez ktoré má byť pripojovací plynovod 

vedený, s jeho vybudovaním a prevádzkovaním na predmetných pozemkoch vo forme 

Zmluvy o zriadení vecného bremena, resp. podmienenie udelenia súhlasu  

neprimeraným protiplnením (napr. neprimeranou finančnou náhradou), alebo inou 

neprimeranou podmienkou s dopadom na ekonomickú návratnosť budovania 

pripojovacieho plynovodu.  
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V prípade, ak PDS nebudú vydané príslušné správne rozhodnutia a/alebo vyjadrenia oprávňujúce 

PDS vybudovať pripojovací plynovod z dôvodov, ktoré nie sú zavinené PDS a/alebo vlastníci 

pozemkov, cez ktoré má byť pripojovací plynovod vedený, neudelia k jeho vybudovaniu a 

prevádzkovaniu súhlas vo forme uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu Zmluvy, resp. 

udelenie súhlasu bude podmieňované neprimeraným protiplnením, alebo inou neprimeranou 

podmienkou, s dopadom na ekonomickú návratnosť, je PDS oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, 

bez náhrady nákladov, ktoré odberateľovi plynu (žiadateľovi o pripojenie) vzniknú v súvislosti s 

uvedeným.   

4. PDS vyvinie maximálne úsilie za daných okolností, aby vykonal práce nevyhnutné na pripojenie 

odberného plynového zariadenia k distribučnej  sieti do 30  dní, odo dňa predloženia žiadosti o 

pripojenie a montáž meradla, v prípade ak odberateľ splnil všetky podmienky pre pripojenie 

odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti podľa tejto Zmluvy, Technických podmienok 

a Prevádzkového poriadku a splnenie týchto podmienok preukázal prevádzkovateľovi 

distribučnej siete a PDS alebo v súlade s Podmienkami pripojenia odberateľ plynu (žiadateľ o 

pripojenie) súčasne vybudoval pripojovací plynovod potrebný na pripojenie odberného 

plynového zariadenia k distribučnej sieti.  

5. Nevyhnutnou  podmienkou montáže meradla je uzavretie ”Zmluvy o dodávke zemného plynu“ s 

dodávateľom zemného plynu minimálne 30 dní pred začiatkom odberu zemného plynu.  

6. Požiadavky na kvalitu plynu a kvalitatívne (fyzikálne a chemické) parametre plynu, ktorý bude 

distribuovaný do odberného miesta odberateľa plynu sú stanovené v Prevádzkovom poriadku a v 

Technických podmienkach.    

  

IV.    Cena za pripojenie  

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za pripojenie je stanovená vo výške ____ €. 

 

V.     Obmedzenie a prerušenie distribúcie plynu, odpojenie odberného plynového zariadenia    

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu za podmienok 

stanovených platnými právnymi predpismi, resp. Prevádzkovým poriadkom a/alebo Technickými 

podmienkami a ďalej má právo odpojiť odberné plynové zariadenie od distribučnej siete za podmienok 

stanovených v platných právnych predpisoch resp. v Prevádzkovom poriadku a/alebo Technických 

podmienkach.  

  

VI.    Záverečné ustanovenia  

1. Uzavretím tejto Zmluvy sa nahrádzajú všetky doterajšie vyjadrenia, ako aj dohody zmluvných 

strán, týkajúce sa pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti.   

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká uplynutím 24 mesiacov odo dňa jej účinnosti, 

ak odberateľ plynu (žiadateľ o pripojenie) v tejto lehote PDS nepreukáže, že splnil Podmienky 

pripojenia a podmienky realizácie pripojenia podľa článku III. 1. tejto Zmluvy. To neplatí, ak 

nesplnenie Podmienok pripojenia bolo spôsobené konaním zo strany PDS. Dĺžku trvania tejto 

Zmluvy je možné upraviť uzavretím dodatku k tejto Zmluve.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak PDS odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodov uvedených 

v jej článku VI.2 zanikne, s výnimkou prípadov spôsobených vyššou mocou, alebo dôjde k 

skončeniu Zmluvy dohodou zmluvných strán na návrh odberateľa (žiadateľa o pripojenie) je PDS 

oprávnený od odberateľa plynu (žiadateľa o pripojenie) požadovať úhradu nákladov (najmä 

náklady spojené so stanovením technických podmienok pripojenia, náklady spojené so 

zabezpečením správnych rozhodnutí a/alebo vyjadrení, náklady spojené s vypracovaním 

projektovej dokumentácie a náklady spojené s výstavbou pripojovacieho plynovodu, okrem 

prípadu ak si odberateľ plynu (žiadateľ o pripojenie) zabezpečí alebo je podľa Podmienok 

pripojenia povinný zabezpečiť tieto vyjadrenia a vybudovať príslušnú časť plynárenského 

zariadenia samostatne), ktoré PDS v súvislosti s prípravou pripojenia odberného plynového 

zariadenia odberateľa (žiadateľa o pripojenie) a prípadnou demontážou pripojovacieho 

plynovodu vynaložil.  Žiadateľ o pripojenie sa zaväzuje náklady uvedené v predchádzajúcej vete 
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zaplatiť PDS do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu (v prípade odstúpenia od Zmluvy 

zo strany PDS alebo zániku Zmluvy) alebo na základe dohody o skončení Zmluvy (v prípade 

skončenia Zmluvy dohodou zmluvných strán na návrh odberateľa (žiadateľa o pripojenie)).  

Zmluvné strany sa dohodli, že ich práva a povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy zostávajú  

zachované  aj po zániku tejto Zmluvy.  

4. Žiadateľ o pripojenie je povinný poskytnúť PDS na vyzvanie všetku potrebnú súčinnosť pri 

zabezpečení prípravy a realizácie pripojovacieho plynovodu.  

5. Žiadateľ o pripojenie je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v lehote 5 pracovných dní odo dňa  

doručenia podpísanej Zmluvy PDS žiadateľom. Odstúpenie od Zmluvy je povinný predložiť 

písomne prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote týchto 5 pracovných dní.  

6. Táto Zmluva sa uzaviera v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy, ktoré nie sú bližšie 

upravené touto Zmluvou alebo zákonom č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii v 

sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.  

7. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve si vyžadujú písomnú formu.   

8. Do podpísania tejto Zmluvy odberateľom plynu (žiadateľom o pripojenie) sa text Zmluvy 

považuje iba za návrh na uzatvorenie Zmluvy, ktorý odberateľ plynu (žiadateľ o pripojenie) môže 

akceptovať iba nasledujúcim spôsobom a v uvedených lehotách:  

a) podpísať všetky vyhotovenia návrhu na uzatvorenie tejto Zmluvy a   

b) doručiť jedno vyhotovenie podpísaného návrhu na uzatvorenie tejto Zmluvy  PDS najneskôr 

do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na uzatvorenie tejto Zmluvy žiadateľovi o pripojenie.  

Ak žiadateľ o pripojenie nesplní obe podmienky uvedené v písm. a) a b) tohto bodu v uvedených 

lehotách, návrh na uzatvorenie tejto Zmluvy zaniká. Splnenie podmienok stanovených v písm. a) 

a b) tohto bodu a vznik Zmluvy potvrdí PDS žiadateľovi o pripojenie písomnou formou.  

9. Táto Zmluva je platná okamihom jej podpisu žiadateľom a účinná odo dňa doručenia jedného 

vyhotovenia Zmluvy žiadateľom o pripojenie PDS v súlade s bodom 8 tohto článku Zmluvy.  

Zmluva sa uzatvára na dobu _________. 

10. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je v celosti alebo len sčasti neplatné, alebo sa stane 

neskôr neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany 

sa zaväzujú takéto neplatné ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením zodpovedajúcim 

platným právnym predpisom, ktoré zároveň zachová zmysel pôvodného neplatného ustanovenia 

a bude zodpovedať pôvodnej vôli strán a účelu tejto Zmluvy.  

11. Táto Zmluva ako aj právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 

republiky. Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú 

rozhodované príslušnými súdmi Slovenskej republiky.  

12. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých prevádzkovateľ distribučnej siete obdrží 

jeden rovnopis a odberateľ plynu (žiadateľ o pripojenie) jeden rovnopis.  
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Meno a Priezvisko          :    

Funkcia                           :                                                     

       

Podpis:                          

  

            

Pečiatka:  

V                                    , dňa    

      

 

 

Meno a Priezvisko          :                              

Funkcia                           :   

       

Podpis:          

  

            

Pečiatka:      

V                                    , dňa    
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Príloha č. 1: Informácie o novom odbernom plynovom zariadení 

budúceho odberateľa plynu mimo domácnosti  

 

1.  

 

Názov odberného miesta:    xxxx 

Adresa miesta spotreby:    xxxx   

Denné maximálne množstvo DMM v m3/deň:  xxxx 

Ročná spotreba plynu*:     xxx,x MWh  

POD kód:      xxxxxxxxxx 

 
* namerané hodnoty spotreby boli z jednotky m³ na jednotku MWh prepočítané koeficientom spaľovacieho tepla 

v hodnote 10,7. 

 

Informácie vzťahujúce sa k Odbernému miestu Dodávateľa: 

1. Označenie odberného miesta (obchodné meno fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej 

osoby): xxxx 

2. Adresa (miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby): xxxxxx     

3. IČO: xxxx 

4. Adresa miesta spotreby: xxxx  

5. Typ merania: plynomer s prepočítavačom 

6. Periodicita odpočtu: mesačne 

7. Denné maximálne množstvo DMM v m3/deň: xxx 

8. Predpokladaný termín pripojenia : xxx 

 

 

 


