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Postup pri pripojení plynového zariadenia do distribučnej siete 
spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.  

(postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení) 
 
 

1. Žiadateľ o pripojenie predloží Žiadosť o pripojenie do lokálnej distribučnej siete 
Železiarní Podbrezová a.s. na kontaktnej adrese spoločnosti osobne alebo poštou. 
Tlačivo je k dispozícii na kontaktnej adrese spoločnosti alebo na internetovej stránke 
spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. – www.zelpo.sk. Žiadateľ predkladá k žiadosti 
prílohy uvedené v tejto žiadosti. 

 
2. Železiarne Podbrezová a.s. vypracujú obchodné a technické podmienky pripojenia a 

zašlú ich žiadateľovi o pripojenie spolu so Zmluvou o pripojení zariadenia do 
distribučnej siete zemného plynu. 

 
3. Železiarne Podbrezová a.s. zabezpečia  

- vystavenie a zaslanie faktúry na zaplatenie pripojovacieho poplatku, 
- projektovú dokumentáciu na pripojovací plynovod, t.j. plynovú prípojku 

vrátane umiestnenia hlavného uzáveru plynu v zmysle technických 
podmienok pripojenia, 

- realizáciu tohto pripojovacieho plynovodu vrátane osadenia hlavného uzáveru 
plynu v zmysle technických podmienok pripojenia. 

 
4. Žiadateľ o pripojenie zabezpečí 

- vypracovanie projektovej dokumentácie na odberné plynové zariadenie, t.j. na 
vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po spotrebiče, vrátane 
regulátora tlaku (podľa potreby) a miesta pre umiestnenie meracieho 
zariadenia,  

- vybudovanie daného odberného plynového zariadenia v zmysle projektovej 
dokumentácie vrátane regulátora tlaku (podľa potreby) a miesta pre 
umiestnenie meracieho zariadenia. 

 
5. Po vybudovaní daného odberného plynového zariadenia žiadateľ predloží Žiadosť 

o realizáciu pripojenia a montáž meracieho zariadenia na kontaktnej adrese 
spoločnosti osobne alebo poštou. Tlačivo je k dispozícii na kontaktnej adrese 
spoločnosti alebo na internetovej stránke spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.  
– www.zelpo.sk . Žiadateľ predkladá k žiadosti prílohy uvedené v tejto žiadosti a to 
hlavne kópiu správy o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového 
zariadenia, t.j. revíznu správu a potvrdenie o tlakovej skúške, nie staršie ako dva 
mesiace. 

 
6. Žiadateľ o pripojenie, resp. odberateľ plynu uzavrie zmluvu o dodávke a distribúcii 

plynu. 
 

7. Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. dodá a namontuje meracie zariadenie. 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky pripojenia k distribučnej sieti. 
 

Všeobecné obchodné podmienky pripojenia k distribučnej sieti zemného plynu sú riešené 
v Prevádzkovom poriadku distribučnej siete zemného plynu spoločnosti Železiarne 
Podbrezová a.s., ktorý je k dispozícii na kontaktnej adrese spoločnosti alebo na internetovej 
stránke spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. – www.zelpo.sk. 
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Všeobecné technické podmienky pripojenia k distribučnej sieti. 
 

Všeobecné technické podmienky pripojenia k distribučnej sieti zemného plynu sú riešené 
v Technickým podmienkach distribučnej siete zemného plynu spoločnosti Železiarne 
Podbrezová a.s., ktoré sú k dispozícii na kontaktnej adrese spoločnosti alebo na internetovej 
stránke spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. – www.zelpo.sk. 

 
 

Postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení k distribučnej sieti. 
 

Postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení k distribučnej sieti je riešený v Prevádzkovom 
poriadku distribučnej siete zemného plynu spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., ktorý je 
k dispozícii na kontaktnej adrese spoločnosti alebo na internetovej stránke spoločnosti 
Železiarne Podbrezová a.s. – www.zelpo.sk. 

 
 

Spôsob určenia nákladov na pripojenie k distribučnej sieti. 
 

Náklady na pripojenie k distribučnej sieti sú regulované Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví a sú stanovené podľa zákona č.250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov a Vyhlášok Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre oblasť 
plynárenstva. 

 
Lehoty na pripojenie k distribučnej sieti.  

 
Lehoty na pripojenie k distribučnej sieti sú určované individuálne v závislosti od 
technických podmienok odberu plynu požadovaných odberateľom plynu. 
 


