
   

ZMLUVA O PRIPOJENÍ DO DISTRIBUČNEJ SIETE ZEMNÉHO PLYNU 
uzatvorená v zmysle § - u 269, ods. 2  Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení 

neskorších predpisov 
Prevádzkovateľ distribučnej siete : Odberateľ plynu, resp. žiadateľ o pripojenie : 
Názov a sídlo spoločnosti : 
Železiarne Podbrezová a.s. 
Kolkáreň 35 
976 81 Podbrezová 

Názov  (Meno) a sídlo spoločnosti (Adresa) : 
 
 
 

V zastúpení :  
 

V zastúpení : 
 

IČO : 31562141 
IČ DPH : SK2020458704 
Banka :  
Číslo účtu : 
Spoločnosť je zapísaná  v obchodnom registri  
Okresného súdu v Banskej Bystrici,  oddiel Sa, vložka č.69/S

IČO (rodné číslo) :  
IČ DPH :  
Banka :  
Číslo účtu :  
Spoločnosť je zapísaná  v obchodnom registri  
Okresného súdu v ......................................,  oddiel ........., 
vložka č. ........ 

Číslo zmluvy :  
Zákazkový predpis :  

Faktúry zasielať :  
                            
                            

ďalej len „PDS“ ďalej len „Odberateľ“ alebo „Žiadateľ“ 
 

I. Predmet zmluvy. 
1.1. PDS a Odberateľ sa dohodli na pripojení odberného plynového zariadenia špecifikovaného v žiadosti o pripojenie 
odberného plynového zariadenia budúceho Odberateľa k distribučnej sieti PDS (ďalej len „odberné plynové zariadenia“ 
alebo „OPZ“), ktorá tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej len „Žiadosť 
o pripojenie“). 
1.2. Podmienky pripojenia odberného plynového zariadenia, ako aj s tým súvisiace práva a povinnosti PDS a Odberateľa 
stanovuje táto Zmluva, Technické podmienky PDS, Prevádzkový poriadok PDS, ktorého súčasťou sú obchodné podmienky 
PDS ako aj príslušné všeobecne záväzné právne predpisy. 
1.3. Ďalšie podmienky pripojenia, najmä špecifikácia miesta pripojenia a spôsobu pripojenia odberného plynového zariadenia 
k distribučnej sieti sú stanovené PDS vo vyjadrení k žiadosti o pripojenie a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej 
„Podmienky pripojenia“), ktoré tvoria prílohu č.2 tejto Zmluvy. 
 

II. Cena za pripojenie, platobné a fakturačné podmienky. 
2.1. Odberateľ je povinný zaplatiť PDS cenu za pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, vo výške 
určenej PDS v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenovej regulácii v plynárenstve a príslušnými 
rozhodnutiami, platnými v čase uzavretia tejto zmluvy. K tejto cene bude pripočítaná DPH. 
2.2. Odberateľ je povinný zaplatiť cenu za pripojenie najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry k budúcemu 
plneniu služby pripojenia k distribučnej sieti, ktorú PDS vystaví najneskôr do 10 dní od uzavretia tejto Zmluvy. Platba bude 
považovaná za vykonanú v deň, kedy bude v celej výške pripísaná na účet PDS. Zaplatenie ceny za pripojenie je podmienkou 
realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti. 
2.3. V prípade, že cena za pripojenie bude uhradená na iný účet, alebo na iný variabilný symbol, prípadne v inej ako 
dohodnutej výške, bude považovaná za neuhradenú. 
2.4. Ak Odberateľ nezaplatí cenu za pripojenie v súlade s článkom 2.2. tejto Zmluvy, má PDS právo od tejto Zmluvy 
odstúpiť.. 
 

III. Podmienky pripojenia. 
3.1. PDS je povinný pripojiť odberné plynové zariadenie k sieti, ak sú splnené nasledovné podmienky : 
- odberné plynové zariadenie Odberateľa bolo zriadené v súlade s podmienkami dohodnutými touto Zmluvou, najmä však 

podmienkami stanovenými v Podmienkach pripojenia, 
- na odbernom plynovom zariadení boli úspešne vykonané príslušné odborné prehliadky a skúšky potvrdzujúce, že 

odberné plynové zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky a je plne funkčné, čo je Odberateľ povinný preukázať 
správou o odbornej prehliadke a skúške vyhradeného technického plynového zariadenia,  

- Odberateľ splnil podmienky pre pripojenie odberného plynového zariadenia stanovené v Technických podmienkach 
a v Prevádzkovom poriadku PDS, 

- Odberateľ nemá voči PDS neuhradené záväzky podľa tejto Zmluvy. 
3.2. Odberateľ predloží PDS za účelom realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia Žiadosť o realizáciu pripojenia 
a montáž meradla. Prílohou Žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla musia byť doklady preukazujúce splnenie 
podmienok podľa bodu 3.1. tejto Zmluvy. 
3.3. Ak je na pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti nevyhnutné, aby PDS 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 zabezpečí alebo je podľa Podmienok pripojenia 
povinný zabezpečiť tieto doklady a vybudovať príslušnú časť plynárenského zariadenia samostatne. 



   

3.4. 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 dôvodu, 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. 

V prípade, ak PDS nebudú vydané príslušné správne rozhodnutia a/alebo vyjadrenia oprávňujúce PDS vybudovať pripojovací 
plynovod z dôvodu, ktoré nie sú zavinené PDS a/alebo vlastníci pozemkov, cez ktoré má byť pripojovací plynovod vedený, 
neudelia k jeho vybudovaniu 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 vzniknú v súvislosti 
s uvedeným. 
3.5. PDS vyvinie všetko možné úsilie za daných okolností, aby vykonal práce nevyhnutné na pripojenie odberného 
plynového zariadenia k distribučnej sieti do 30 dní odo dňa predloženia ”Žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla“, 
v prípade ak Odberateľ splnil všetky podmienky pripojenia podľa tejto Zmluvy, Technických podmienok a Prevádzkového 
poriadku a splnenie týchto podmienok preukázal PDS a PDS alebo v súlade s Podmienkami pripojenia Odberateľ súčasne 
vybudoval pripojovací plynovod potrebný na pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti. 
3.6. Nevyhnutnou podmienkou montáže meradla je uzavretie „Zmluvy o dodávke plynu“ s dodávateľom zemného plynu 
minimálne 30 dní pred začiatkom odberu zemného plynu. 
 

IV. Záverečné ustanovenia. 
4.1 Uzavretím tejto Zmluvy sa nahrádzajú všetky doterajšie vyjadrenia, ako aj dohody zmluvných strán, týkajúce sa 
pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti. V prípade, ak v čase uzavretia zmluvy nie sú Podmienky 
pripojenia stanovené, žiadateľ uzatvára túto Zmluvu aj bez ich stanovenia. Žiadateľ v tomto prípade súhlasí s následným 
stanovením Podmienok pripojenia zo strany PDS a vyhradzuje si zároveň právo od tejto Zmluvy odstúpiť zmysle bodu 4.3, 
ak by takto stanovené Podmienky pripojenia boli pre neho neprijateľné. 
4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká uplynutím 24 mesiacov odo dňa jej uzavretia, ak Odberateľ v tejto 
lehote PDS nepreukáže, že splnil Podmienky pripojenia. To neplatí, ak nesplnenie Podmienok pripojenia bolo spôsobené 
konaním zo strany PDS. Dĺžku trvania tejto zmluvy je možné upraviť uzavretím dodatku k tejto Zmluve.  
4.3 Žiadateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v lehote 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia (prevzatia). Odstúpenie 
od Zmluvy je povinný predložiť písomne PDS v lehote týchto 5 pracovných dní. 
4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak PDS odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodov uvedených v článku 2.4 alebo 
Zmluva zanikne podľa článku 4.2, s výnimkou prípadov spôsobených vyššou mocou, je PDS oprávnený od Odberateľa 
požadovať úhradu nákladov, ktoré PDS v súvislosti s prípravou pripojenia odberného plynového zariadenia Odberateľa 
a prípadnou demontážou pripojovacieho plynovodu vynaložil. Odberateľ sa zaväzuje náklady uvedené v predchádzajúcej 
vete zaplatiť PDS do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu. Zmluvné strany sa dohodli, že ich práva a povinnosti 
podľa tohto bodu Zmluvy zostávajú zachované aj po zániku tejto Zmluvy. 
4.5. Odberateľ je povinný poskytnúť PDS na vyzvanie všetku potrebnú súčinnosť pri zabezpečení prípravy a realizácie 
pripojovacieho plynovodu. V prípade neposkytnutia súčinnosti (napr. neumožnenie zosúladenia projektovej dokumentácie 
pripojovacieho plynovodu a odberného plynového zariadenia, neumožnenie realizácie pripojovacieho plynovodu), nie je PDS 
povinný dodržať predpokladaný termín pripojenia uvedený v prílohe č.2 tejto Zmluvy. 
4.6 Právne vzťahy, ktoré nie sú bližšie upravené touto Zmluvou alebo zákonom č.251/2012 o energetike v znení neskorších 
predpisov, zákonom č.250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov alebo všeobecne záväznými 
právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka. 
4.7. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných a očíslovaných dodatkov. 
4.8. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
4.9. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení. 
 
Prevádzkovateľ distribučnej siete :  Odberateľ plynu (Žiadateľ o pripojenie) : 
Meno a funkcia : 
 
 
Dátum : 

Meno a funkcia : 
  
 
Dátum:  

 


