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Vzor „ZMLUVY O PRIPOJENÍ“ 

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

uzatváraná v súlade s ustanovením § 64 ods. 6 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike  

 

medzi týmito zmluvnými stranami : 

 

1. GasTrading, s.r.o. 

sídlo:     Ul. Zeppelina 7, 934 01  Levice  

zastúpený:    ................................... 

   ................................... 

IČO:     36 285 871 

DIČ:    2022146610 

IČ DPH:    SK2022146610 

Bank. spojenie:  VÚB, a.s., pobočka Levice 

Č. účtu:   SK47 0200 0000 0021 5172 2456 

 

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorému na túto činnosť vydal ÚRSO povolenie č. 2006P 

0079 zo dňa 27.9.2006. 

 

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro., vl. číslo: 17850/N  

 

(ďalej len "PDS")  

 

a spoločnosťou 

 

2. ........................................ 

sídlo:     .................................. 

zastúpený:    .................................. 

IČO:     .................................. 

DIČ:    .................................. 

IČ DPH:    .................................. 

Bank. spojenie:  .................................. 

Č. účtu:   .................................. 

    

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu .................................. 

  

(ďalej len "Odberateľ")  
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I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach pripojenia odberného 

plynového zariadenia Odberateľa (ďalej len „OPZ“) k distribučnej sieti prevádzkovanej PDS 

(ďalej len „Distribučná sieť“). 

2. PDS a Odberateľ sa dohodli na pripojení odberného plynového zariadenia na základe 

špecifikácií v Žiadosti o pripojenie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že práva a povinnosti zmluvných strán počas doby pripojenia 

OPZ k DS sa okrem tejto zmluvy riadia aj príslušnými technickými podmienkami1 

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

poriadkom2 prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len ”Prevádzkový poriadok“), pričom 

rozhodujúce je jeho aktuálne znenie, ako aj príslušnými všeobecne záväznými predpismi. 

 

II. Podmienky pre vybudovanie pripojenia  

1.    PDS je povinný pripojiť OPZ k distribučnej sieti ak bolo príslušné OPZ zriadené v súlade 

s podmienkami dohodnutými touto Zmluvou a to najmä po súčasnom splnení technických a 

obchodných podmienok pripojenia príslušného OPZ k distribučnej sieti, pričom: 

 - konkrétne technické podmienky pre vybudovanie pripojenia príslušného OPZ k DS, vrátane 

miesta pripojenia sú stanovené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorá je zároveň jej neoddeliteľnou 

súčasťou a vychádzajú z Technických podmienok PDS, 

- konkrétne obchodné podmienky pre vybudovanie pripojenia príslušného OPZ k DS sú 

obsahom  Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ktorá je zároveň jej neoddeliteľnou súčasťou a sú 

stanovené v súlade s pravidlami obsiahnutými v Prevádzkovom poriadku (súčasťou ktorého 

sú aj Obchodné podmienky pripojenia). 

2. Ak je na vybudovanie pripojenia OPZ k DS nevyhnutné, aby PDS vybudoval v určitom mieste 

časť plynárenského zariadenia, na výstavbu ktorého je potrebné povolenie podľa osobitných 

právnych predpisov (stavebné povolenie, ohlásenie stavby, povolenie na zvláštne užívanie 

komunikácie, a pod.) alebo vyjadrenie príslušných orgánov verejnej správy, PDS je povinný 

o ich vydanie požiadať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o ich potrebe dozvedel.  

3. PDS vyvinie všetko primerané úsilie, aby vykonal práce nevyhnutné na pripojenie odberného 

plynového zariadenia k distribučnej sieti do 30 dní po obdržaní právoplatných a vykonateľných 

rozhodnutí a/alebo vyjadrení podľa článku III.3. tejto Zmluvy v prípade, ak Odberateľ splnil 

všetky podmienky pre pripojenie OPZ k DS podľa tejto Zmluvy a splnenie týchto podmienok 

preukázal prevádzkovateľovi distribučnej siete. Splnenie uvedenej lehoty nemožno od PDS 

požadovať, ak vybudovaniu pripojenia bránia poveternostné podmienky.  

4.     Odberateľ je povinný poskytnúť PDS súčinnosť potrebnú na vybudovanie pripojenia príslušného    

        OPZ k DS. 

 

                                                           
1 § 17 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 
2 § 24 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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III. Technické parametre OPZ a DS  

1. Špecifikácia technických parametrov OPZ, vrátane špecifikácie jednotlivých plynových 

spotrebičov, z ktorých príslušné OPZ pozostáva, je obsahom Prílohy č. 3 tejto Zmluvy, ktorá je 

zároveň jej neoddeliteľnou súčasťou. 

2. Odberateľ je povinný prevádzkovať OPZ tak, aby jednotlivé hodnoty odberu v ktoromkoľvek 

časovom okamihu neprekračovali jednotlivé hodnoty tých technických parametrov, ktoré sú 

stanovené pre príslušné OPZ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.  

3. Špecifikácia technických parametrov DS v mieste výstupu plynu z DS a vstupu do OPZ, je 

obsahom Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, ktorá je zároveň jej neoddeliteľnou súčasťou.  

4. PDS garantuje dodržanie technických parametrov DS v mieste výstupu plynu z DS a vstupu do 

OPZ, ktoré sú stanovené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, počas celej doby pripojenia OPZ k DS.  

5.      PDS je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality distribúcie zemného plynu. Vyhodnotenie 

štandardov kvality za predchádzajúci rok PDS zverejňuje na svojom webovom sídle. 

 

IV. Práva a povinnosti odberateľa plynu 

1. Odberateľ má právo na pripojenie OPZ k DS za podmienok stanovených touto Zmluvou.   

2. Odberateľ môže vykonať zmeny na OPZ (zmeny príkonu alebo počtu spotrebičov a pod.) len na 

základe predchádzajúceho písomného súhlasu PDS. 

3. Odberateľ plynu je povinný:  

- udržiavať OPZ v technickom stave zabezpečujúcom bezpečnú a spoľahlivú prevádzku OPZ,  

- vykonávať odborné skúšky a odborné prehliadky OPZ v lehotách a za podmienok 

stanovených príslušnými technickými predpismi a technickými normami, 

- dodržiavať povinnosti a podmienky pripojenia k DS dohodnutými v tejto Zmluve  

 

V. Podmienky odpojenia OPZ od DS  

1. PDS má právo odstúpiť od tejto zmluvy a odpojiť OPZ od distribučnej siete, ak Odberateľ 

závažným spôsobom porušil povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve alebo povinnosti stanovené 

v Technických podmienkach platných v čase porušenia alebo v Prevádzkovom poriadku 

platnom v čase porušenia.  

2. Za závažné porušenie povinností Odberateľa, oprávňujúce PDS odstúpiť od tejto Zmluvy a 

odpojiť OPZ od DS, sa považujú najmä nasledovné prípady:  

- Odberateľ vykonal zmeny na odbernom plynovom zariadení bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete, 

- Odberateľ uskutočňuje odber plynu zariadením, ktoré ovplyvňuje kvalitu a spoľahlivosť 

dodávky plynu alebo bezpečnosť a/alebo funkčnosť DS, a ak Odberateľ plynu nezabezpečil 

obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,   

- bol na odbernom mieste zistený neoprávnený odber plynu,  
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- bolo PDS, jeho pracovníkom alebo ním poverenej osobe, zabránené v prístupe k 

meraciemu zariadeniu, alebo ak Odberateľ ani po písomnej výzve neumožnil PDS prístup k 

meraciemu zariadeniu.  

 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2. Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. Ktorákoľvek zo 

zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k naplneniu dôvodov pre 

odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovení tejto Zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa musí vykonať 

písomne a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že, vzhľadom na charakter vzťahu medzi PDS a Odberateľom, túto 

zmluvu nie je možné vypovedať.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, 

ak druhá zmluvná strana závažným spôsobom poruší niektorú z povinností stanovených v tejto 

Zmluve alebo v Prevádzkovom poriadku.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že PDS má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak Odberateľ do 12 

mesiacov od podpisu tejto Zmluvy nepreukáže PDS, že sú splnené podmienky pre vybudovanie 

pripojenia OPZ k DS v zmysle článku II. tejto zmluvy. 

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

Obchodného zákonníka. Právne vzťahy, ktoré nie sú bližšie upravené touto Zmluvou alebo 

zákonom o energetike, zákonom o regulácii v sieťových odvetviach 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. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva 

rovnopisy.  

 

 

V Leviciach dňa .............................                                V Leviciach dňa:  .................. 

 

Za PDS:       Za Odberateľa:  

 

 

........................................................   .......................................................  

 

 

Príloha č. 1 : Technické podmienky pre pripojenie odberného miesta k DS  

Príloha č. 2 : Obchodné podmienky pre vybudovanie pripojenia 

Príloha č. 3 : Špecifikácia technických parametrov OPZ 


