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Zmluva o pripojení do distribučnej siete číslo DNV     /P/2014 
uzavretá v zmysle § 64 ods. 6 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Zmluvné strany 

 

1.1. DNV ENERGO, a. s. 

 Sídlo: Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom 

 IČO: 36317918 

 IČ DPH: SK2020116054 

 Bankové spojenie: VÚB, a. s., číslo účtu: 1469978158/0200 

 Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sa, Vložka číslo: 10245/R 

 Zastúpený: Ing. Miroslav Marcinek - člen predstavenstva 

 

 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

 

1.2.  

 Sídlo:  

 IČO:  

 IČ DPH:  

 Bankové spojenie:                  , číslo účtu:  

 Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel:      , Vložka číslo:  

 Zastúpený:  

 

 (ďalej len „Žiadateľ“) 

 

 

2. Predmet zmluvy 

 

2.1. Prevádzkovateľ a Žiadateľ sa dohodli na pripojení odberného plynového zariadenia špecifikovaného v 

žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia (ďalej len „OPZ“) budúceho Žiadateľa k distribuč-

nej sieti Prevádzkovateľa (ďalej len „Sieť“), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je neoddeliteľnou sú-

časťou tejto Zmluvy (ďalej len „Žiadosť o pripojenie“). 

2.2. Pripojenie OPZ do Siete, jeho podmienky a právne vzťahy upravené touto Zmluvou sa riadia Zákonom 

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, alebo vše-

obecne záväznými predpismi vydanými na ich vykonanie a Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon-

ník. S pripojením súvisiace práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Žiadateľa stanovujú Technické pod-

mienky, Prevádzkový poriadok Prevádzkovateľa Siete, resp. jeho zverejnené spresnenia na internetovej 

stránke Prevádzkovateľa, na ktoré tento Prevádzkový poriadok odkazuje (ďalej len „Prevádzkový poria-

dok“), ako aj príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie do Siete. 

Žiadateľ o pripojenie svojim podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s Technickými 

podmienkami pripojenia a Prevádzkovým poriadkom zverejnenými na internetovej stránke Prevádzkova-

teľa. 

2.3. Ďalšie podmienky pripojenia, najmä špecifikácia miesta pripojenia a spôsobu pripojenia OPZ k Sieti sú 

stanovené Prevádzkovateľom vo vyjadrení k žiadosti o pripojenie a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy (ďalej „Podmienky pripojenia“), ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Obsahom podmienok pri-

pojenia je spôsob a podmienky pripojenia k Sieti (napr. miesto pripojenia, dĺžka a dimenzia prípojky, 

resp. plynovodu, úroveň prevádzkového pretlaku, v prípade potreby výstavby nového plynárenského za-

riadenia spôsob jeho zriadenia), umiestnenie hlavného uzáveru plynu, typ meracieho zariadenia 

a podmienky pre jeho umiestnenie a osadenie. 
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3. Cena za pripojenie, platobné a fakturačné podmienky 

 

3.1. Žiadateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie OPZ k Sieti, vo výške určenej Pre-

vádzkovateľom v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenovej regulácii v plyná-

renstve a príslušnými rozhodnutiami, platnými v čase uzavretia tejto zmluvy. K tejto cene bude pripočíta-

ná DPH. 

3.2. Žiadateľ je povinný zaplatiť cenu za pripojenie najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry 

k budúcemu plneniu služby pripojenia k Sieti, ktorú Prevádzkovateľ vystaví najneskôr do 10 dní od uzav-

retia tejto Zmluvy. Platba bude považovaná za vykonanú v deň, kedy bude v celej výške pripísaná na účet 

Prevádzkovateľa. Zaplatenie ceny za pripojenie je podmienkou realizácie pripojenia OPZ k Sieti. 

3.3. Ak Žiadateľ nezaplatí cenu za pripojenie v súlade s článkom 3.2. tejto Zmluvy, má Prevádzkovateľ právo 

od tejto Zmluvy odstúpiť. 

 

 

4. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Žiadateľa 

 

4.1. Prevádzkovateľ je povinný pripojiť OPZ do Siete, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky: 

- boli splnené Podmienky pripojenia a OPZ Žiadateľa bolo vybudované tak, že toto zariadenie spĺňa 

podmienky dohodnuté touto Zmluvou, najmä podmienky stanovené v Podmienkach pripojenia, 

- na OPZ boli úspešne vykonané odborné skúšky a odborné prehliadky, vykonanie ktorých je stanovené 

príslušnými technickými predpismi a technickými normami, potvrdzujúce, že odberné plynové zaria-

denie je schopné bezpečnej prevádzky a je plne funkčné, čo je Žiadateľ povinný preukázať svojou 

správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického plynového zariadenia, 

- sú splnené podmienky pre pripojenie odberného plynového zariadenia do Siete stanovené v Technic-

kých podmienkach, Podmienkach pripojenia a v Prevádzkovom poriadku, 

- Žiadateľ nemá voči Prevádzkovateľovi neuhradené záväzky podľa tejto Zmluvy. 

4.2. Žiadateľ je povinný: 

- zabezpečiť príslušné stavebné a montážne práce v zmysle Podmienok pripojenia a na svoje náklady 

upraviť odberné miesto pre účely inštalácie meracieho zariadenia, 

- pred inštaláciou meracieho zariadenia predložiť Prevádzkovateľovi, alebo ním poverenej osobe, tech-

nickú dokumentáciu vrátane porealizačného zamerania novovybudovaného pripojovacieho plynovo-

du, revíznu správu na novo vybudované OPZ, v súlade s prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Žiadateľ berie na 

vedomie, že OPZ sa neuvádza do trvalej prevádzky inštaláciou plynomeru. Odberné plynové zariade-

nie, vrátane plynových spotrebičov, je možné uviesť do trvalej prevádzky len oprávnenou osobou, 

- umožniť Prevádzkovateľovi inštaláciu meracieho zariadenia a poskytnúť mu všetku potrebnú súčin-

nosť na realizáciu pripojenia, 

- používať plyn len pre účely a v množstve uvedenom v Žiadosti o pripojenie, v prípade porušenia tejto 

povinnosti je Prevádzkovateľ oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 100,- Eur voči Žia-

dateľovi, 

- odoberať plyn len cez meracie zariadenie Prevádzkovateľa, v prípade porušenia tejto povinnosti je 

Žiadateľ povinný nahradiť Prevádzkovateľovi spôsobenú škodu podľa príslušných predpisov 

a Prevádzkovateľ je voči Žiadateľovi oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 333,- Eur, 

- bez prekážok umožniť po predchádzajúcej výzve Prevádzkovateľovi alebo ním povereným osobám 

prístup k meraciemu zariadeniu za účelom uskutočnenia kontroly, odpočtu, údržby, výmeny alebo je-

ho odobratia a v prípade porušenia tejto povinnosti je Prevádzkovateľ voči Žiadateľovi oprávnený na 

účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 333,- Eur, 

- zdržať sa akýchkoľvek zásahov do meracieho zariadenia a jeho pripojenia, akúkoľvek poruchu alebo 

poškodenie zariadenia bezodkladne nahlásiť Prevádzkovateľovi, 

- na vlastné náklady odstrániť novovybudovaný plynovod, ktorý nespĺňa Podmienky pripojenia. 

 

 

5. Realizácia pripojenia 

 

5.1. Za účelom realizácie pripojenia OPZ do Siete Žiadateľ predloží Prevádzkovateľovi Žiadosť o realizáciu 

pripojenie do Siete a montáž meradla (ďalej len „Žiadosť o realizáciu pripojenia“) po tom, čo zaplatil ce-
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nu za pripojenie podľa článku 3 tejto Zmluvy a splnil Podmienky pripojenia. Prílohou Žiadosti 

o realizáciu pripojenia musia byť doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v článku 4 tejto 

Zmluvy. 

5.2. Prevádzkovateľ vyvinie všetko úsilie, aby za daných okolností vykonal práce nevyhnutné na realizáciu 

pripojenia OPZ do Siete do 30 dní odo dňa predloženia Žiadosti o realizáciu pripojenia, za predpokladu, 

ak Žiadateľ  ku dňu predloženia Žiadosti o realizáciu pripojenia splnil všetky podmienky pre pripojenie 

OPZ do Siete podľa tejto Zmluvy, Technických podmienok pripojenia, Podmienok pripojenia 

a Prevádzkového poriadku a splnenie týchto podmienok preukázal Prevádzkovateľovi. 

5.3. Nevyhnutnou podmienkou montáže meradla je uzavretie zmluvy o dodávke zemného plynu 

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

5.4. Požiadavky na kvalitu plynu a kvalitatívne (fyzikálne a chemické) parametre plynu, ktorý bude distribu-

ovaný do odberného miesta Žiadateľa sú stanovené v Prevádzkovom poriadku a v Technických podmien-

kach. 

 

 

6. Poučenie o povinnosti Prevádzkovateľa Siete súvisiace so štandardmi kvality 

 

6.1 Prevádzkovateľ je podľa § 22 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach povinný 

dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na po-

žiadanie ich predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

6.2. Jedným zo štandardov kvality je aj písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia 

odberného plynového zariadenia do Siete do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti o pripojenie (§ 4 písm. a) 

nariadenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú štandardy kva-

lity uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie a dodávky plynu). 

6.3. Ak Prevádzkovateľ preukázateľne nedodrží uvedený štandard kvality, je povinný uhradiť Žiadateľovi 

kompenzačnú platbu za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 3,- Eur, najviac  

333,- Eur. Žiadateľ je povinný preukazovať nedodržanie štandardov kvality. Uhradením kompenzačnej 

platby nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

 

 

7. Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Uzavretím tejto Zmluvy sa nahrádzajú všetky doterajšie vyjadrenia, ako aj dohody zmluvných strán, týka-

júce sa pripojenia odberného plynového zariadenia do Siete. 

7.2. Žiadateľ, ktorý je vlastníkom pripojovacieho plynovodu slúžiaceho na pripojenie OPZ k Sieti alebo Žia-

dateľ, ktorý je vlastníkom tohto pripojovacieho plynovodu splnomocnený, súhlasí, aby Prevádzkovateľ 

užíval  tento pripojovací plynovod ako súčasť svojej Siete, a to výlučne na distribúciu plynu do OPZ od-

berného miesta Žiadateľa. V prípade, ak Žiadateľ nie je vlastníkom pripojovacieho plynovodu 

a Prevádzkovateľ nemá právo tento plynovod užívať (resp. nie je jeho vlastníkom), Žiadateľ prehlasuje, 

že je vlastníkom pripojovacieho plynovodu splnomocnený na udelenie súhlasu s využitím pripojovacieho 

plynovodu slúžiaceho na pripojenie OPZ Žiadateľa k Sieti a to výlučne na distribúciu plynu do OPZ Žia-

dateľa. 

7.3. Žiadateľ, ktorému je dodávaný plyn cez pripojovací plynovod špecifikovaný v bode 7.2 tejto Zmluvy 

zároveň berie na vedomie, že odborné prehliadky, odborné skúšky, údržbu a opravy tohto pripojovacieho 

plynovodu  je povinný  vykonávať na svoje náklady. 

7.4. V prípade, ak Zmluva podľa bodu 7.12. písm. c) alebo d) tejto Zmluvy zanikne, s výnimkou prípadov 

spôsobených vyššou mocou, alebo ak dôjde k skončeniu Zmluvy dohodou zmluvných strán na návrh Žia-

dateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený od Žiadateľa požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré Prevádz-

kovateľ vynaložil v súvislosti s prípravou pripojenia odberného plynového zariadenia do Siete. Žiadateľ 

o pripojenie sa zaväzuje náklady uvedené v predchádzajúcej vete zaplatiť Prevádzkovateľ do 15 dní odo 

dňa doručenia výzvy na ich úhradu (v prípade zániku Zmluvy) alebo na základe dohody o skončení 

Zmluvy (v prípade skončenia Zmluvy dohodou zmluvných strán na návrh Žiadateľa). Zmluvné strany sa 

dohodli, že ich práva a povinnosti podľa tohto ustanovenia Zmluvy zostávajú zachované aj po zániku tejto 

Zmluvy. 
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7.5. Žiadateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi na vyzvanie všetku potrebnú súčinnosť pri zabezpečení 

prípravy a realizácie pripojenia. V prípade neposkytnutia súčinnosti nie je Prevádzkovateľ povinný dodr-

žať predpokladaný termín pripojenia uvedený v bode 5.2. tejto Zmluvy. 

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

7.7. Do podpísania tejto Zmluvy Žiadateľom sa text Zmluvy považuje za návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý je  

Žiadateľ povinný akceptovať nasledujúcim spôsobom a v uvedených lehotách: 

a) podpísať všetky vyhotovenia návrhu na uzavretie tejto Zmluvy, a 

b) doručiť jedno vyhotovenie podpísaného návrhu na uzavretie tejto Zmluvy Prevádzkovateľovi najne-

skôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na uzavretie tejto Zmluvy Žiadateľovi. 

7.8. Táto Zmluva je platná dňom podpisu návrhu na uzavretie Zmluvy žiadateľom a účinná dňom doručenia 

jedného vyhotovenia Zmluvy Žiadateľom o pripojenie Prevádzkovateľovi v súlade s bodom 7.7. tohto 

článku Zmluvy. 

7.9. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany obdržia po 1 rovnopise. 

7.10. Zmluvné pokuty vyúčtované podľa tejto Zmluvy sú splatné na účet Prevádzkovateľa do 15 dní odo dňa 

doručenia ich vyúčtovania Žiadateľovi a ich vyúčtovaním a zaplatením nie je dotknutý nárok Prevádzko-

vateľa na náhradu škody. 

7.11. Táto Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú. 

7.12. Táto Zmluva zaniká: 

a) dňom odpojenia odberného miesta do Siete Prevádzkovateľa, 

b) zmenou Žiadateľa na odbernom mieste; v prípade, že dochádza k ukončeniu Zmluvy a bezprostredne 

k uzavretiu novej zmluvy o pripojení k  Sieti bude táto Zmluva ukončená k dátumu uzavretia zmluvy 

s novým žiadateľom; podmienkou zániku tejto Zmluvy z tohto dôvodu je odpočet stavu meracieho za-

riadenia vykonaný zástupcom Prevádzkovateľa, príp. stav meracieho zariadenia potvrdený odstupujú-

cim Žiadateľom a novým žiadateľom, odovzdaný Prevádzkovateľovi, 

c) uplynutím lehoty 24 mesiacov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak Žiadateľ v tejto lehote Prevádzko-

vateľovi nepreukáže, že splnil Podmienky pripojenia alebo v tejto lehote Žiadateľ nepodá žiadosť 

o realizáciu pripojenia. To neplatí, ak nesplnenie Podmienok pripojenia bolo spôsobené konaním zo 

strany Prevádzkovateľa. Uvedenú lehotu je možné predĺžiť uzavretím dodatku k tejto Zmluve a to 

najviac na dobu 36 mesiacov, 

d) doručením oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy, pokiaľ právo na odstúpenie od Zmluvy vyplýva 

zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z tejto Zmluvy. 

 

 

Príloha č. 1: Žiadosť o pripojenie 

Príloha č. 2: Podmienky pripojenia 

 

 

 

dňa    dňa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 za Prevádzkovateľa Siete za Žiadateľa o pripojenie 


