
1. PODMIENKY PRIPOJENIA DO DISTRIBUČNEJ SIETE

1.1 Všeobecné ustanovenia

1. PDS je povinný pripojiť do distribučnej siete každého, kto o pripojenie požiada, ak sú
splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do distribučnej siete, pričom
obchodnými podmienkami  sa rozumejú  ustanovenia  tejto  kapitoly  okrem článku 2.6 a 2.7
tejto  kapitoly.  Dôvody odmietnutia  pripojenia  žiadateľa  do distribučnej  siete  oznámi  PDS
žiadateľovi o pripojenie písomne v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie. 

2. Zriaďovať  nové  odberné  plynové  zariadenie  (ďalej  len  „OPZ“),  rozširovať  alebo
rekonštruovať  existujúce  OPZ,  ktorého  prevádzkou  sa  zmenia  technické  podmienky  
a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase PDS. 

3. PDS  prednostne  pripojí  do  distribučnej  siete  výrobcu  biometánu,  ktorý  o  pripojenie
požiada,  ak  sú  splnené  obchodné  podmienky  a  technické  podmienky  pripojenia  do
distribučnej siete.

4. Pripojenie  do  distribučnej  siete  sa  uskutočňuje  na  základe  zmluvy  o  pripojení  do
distribučnej siete.

5. Podľa § 11a ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. PDS nemôže odmietnuť pripojenie výrobcu
biometánu do distribučnej siete z dôvodu nedostatku kapacity siete, ak to umožňujú technické
podmienky pripojenia do distribučnej siete vypracované PDS v súlade s ustanovením § 19
ods. 1 zákona o energetike. 

1.2  Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete

1. Žiadať o pripojenie môže vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti.1) Ak žiada 
o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom nehnuteľnosti, je
povinná  požiadať  vlastníka  nehnuteľnosti  alebo  správcu  nehnuteľnosti  o  predchádzajúci
písomný súhlas s vybudovaním a pripojením OPZ (tlačivo je zverejnené na webovom sídle
PDS).

2. Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete obsahuje najmä tieto náležitosti:
a) identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie,
b) údaje charakterizujúce budúce odberné miesto,
c) účel využitia plynu,
d) predpokladané ročné množstvo plynu distribuované do príslušného výstupného bodu

ako aj  hodinové  množstvo  distribuovaného  plynu  v prípade  žiadateľov  mimo
domácnosť a maloodber,

e) požadovaný  tlak  na  príslušnom  výstupnom  bode  z  distribučnej  siete  (v  prípade
žiadateľov kategórie mimo domácnosť),

f) predpokladaný termín začatia odberu plynu,
g) kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením polohy budúceho odberného miesta,
h) kópiu  listu  vlastníctva  alebo iný  doklad  preukazujúci  právo žiadateľa  o pripojenie  

k nehnuteľnosti,

1) Napr. zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
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i) súhlas vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti s jej pripojením do distribučnej siete, ak
žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

3. OPZ musí zodpovedať všetkým technickým a bezpečnostným požiadavkám2). Pripojené
zariadenie  nesmie  ovplyvňovať  bezpečnosť  a  spoľahlivosť  prevádzky  distribučnej  siete.
Splnenie  uvedených  požiadaviek  preukáže  žiadateľ  o  pripojenie  do  distribučnej  siete
predložením platných správ o odbornej prehliadke a skúške pripojeného zariadenia (správa  
o prvej úradnej skúške vyhradených technických zariadení, kolaudačné rozhodnutie3).

4. PDS  zverejní  vzor  žiadosti  o  pripojenie  do  distribučnej  siete  vrátane  zoznamu  kópií
požadovaných dokladov (ďalej  len „žiadosť o pripojenie“)  na svojom webovom sídle a na
požiadanie  bude žiadateľovi  poskytnutá v sídle  PDS. Žiadateľ  doručí žiadosť o pripojenie
spolu so všetkými požadovanými kópiami dokumentov v písomnej forme osobne, e-mailom
alebo poštou do miesta kontaktu pre pripájanie alebo na adresu PDS.

1.3  Vyhodnotenie  žiadosti  o pripojenie  do  distribučnej  siete  a uzavretie  zmluvy
o pripojení do distribučnej siete

1. Po doručení žiadosti o pripojenie, PDS vyhodnotí predložené údaje a kópie dokumentov.
Ak bola žiadateľom o pripojenie predložená neúplná žiadosť o pripojenie, PDS je povinný od
žiadateľa vyžiadať doplňujúce alebo chýbajúce údaje alebo dokumenty. Ak o to PDS požiada,
žiadateľ o pripojenie je povinný predložiť originál dokumentu na porovnanie s predloženou
kópiou. 

2. Žiadosť  o pripojenie  sa  považuje  za  doručenú  PDS dňom jej  doručenia  PDS.  Lehoty
stanovené v tomto PP, ak súvisia so žiadosťou o pripojenie začínajú plynúť dňom doručenia
žiadosti  o pripojenie.  V prípade  doručenia  neúplnej  žiadosti  vyžiada  PDS  od  žiadateľa
o pripojenie  doplňujúce  alebo  chýbajúce  údaje  alebo  dokumenty  a pre  tento  účel  preruší
vyhodnocovanie žiadosti o pripojenie najdlhšie na dobu 15 dní. 

3. PDS žiadateľovi  o pripojenie  do  30 dní  odo dňa  doručenia  žiadosti  o pripojenie  zašle
písomné  stanovisko  vrátane  technických  a obchodných  podmienok  pripojenia  a zároveň
dvojmo  návrh  zmluvy  o pripojení  do  distribučnej  siete  (ďalej  len  „zmluva  o pripojení“)
podpísaný zo strany PDS oprávnenou osobou. Ak žiadateľ o pripojenie súhlasí  s návrhom
zmluvy  o pripojení,  tento  návrh  do  30  dní  odo  dňa  jeho  doručenia  podpíše  a v jednom
vyhotovení  doručí  PDS.  Po  dobu  od  prerušenia  vyhodnocovania  žiadosti  o pripojenie  do
doručenia úplnej žiadosti o pripojenie lehota na zaslanie písomného stanoviska PDS spočíva.

4. Zmluva  o  pripojení  sa  stáva  platnou  okamihom  podpisu  návrhu  zmluvy  o pripojení
žiadateľom a účinnou jeho doručením PDS. Ak žiadateľ  nedoručí  ním podpísanú zmluvu
o pripojení v lehote podľa bodu 3. tohto článku, návrh zmluvy o pripojení zaniká. Uzavretie
zmluvy o pripojení sa vyžaduje len pri pripojení nových OPZ.

5. Zmluva o pripojení obsahuje najmä:
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) miesto pripojenia do distribučnej siete a jeho technickú charakteristiku,
c) podmienky realizácie a lehoty pripojenia do distribučnej siete,

2) zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3) § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov
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d) typ merania a jeho umiestnenie,
e) cenu za pripojenie do distribučnej siete a spôsob jej úhrady,
f) poučenie  o povinnosti  PDS  súvisiace  so  štandardami  kvality  vrátane  ich

vyhodnocovania.
PDS vzor  zmluvy o pripojení  zverejní  na svojom webovom sídle  a musí  sa nachádzať  aj
v papierovej podobe v miestach kontaktu pre pripájanie a v sídle PDS. 

1.4  Cena a platobné podmienky pripojenia do distribučnej siete

1. Spôsob úhrady ceny za pripojenie OPZ, lehoty na pripojenie do distribučnej siete, ako aj
všetky nevyhnutné podmienky realizácie pripojenia, stanoví zmluva o pripojení podľa článku
2.3 bod 5. tohto PP.

2. Cena za pripojenie do distribučnej siete PDS pre žiadateľa o pripojenie sa určí v súlade  
s  rozhodnutím úradu platným v čase predloženia  žiadosti  o pripojenie.  Faktúru zašle  PDS
žiadateľovi  o pripojenie  najneskôr  do  15  dní  odo  dňa  nadobudnutia  účinnosti  zmluvy
o pripojení podľa článku 2.3 bod 4. tohto PP. Faktúra je splatná v lehote splatnosti uvedenej
na faktúre; lehota splatnosti nesmie byť kratšia ako 14 dní od doručenia faktúry. Úhrada ceny
za pripojenie je považovaná za vykonanú v deň, kedy je cena za pripojenie do distribučnej
siete v plnej výške pripísaná na účet PDS. 

3. Ak žiadateľ o pripojenie do distribučnej siete neuhradí cenu za pripojenie do distribučnej
siete,  PDS  má  právo  písomne  odstúpiť  od  zmluvy  o pripojení.  Odstúpenie  od  zmluvy
o pripojení nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia žiadateľovi. Ak žiadateľ o pripojenie do
distribučnej  siete  do  okamihu  nadobudnutia  účinnosti  odstúpenia  od  zmluvy  o pripojení
uhradí cenu za pripojenie, odstúpenie od zmluvy o pripojení nenadobudne účinnosť a zmluva
o pripojení trvá ďalej. 

1.5  Podmienky realizácie pripojenia a montáž meradla
1. Žiadateľ o pripojenie po ukončení výstavby OPZ za účelom realizácie pripojenia OPZ do
distribučnej  siete  predloží  PDS  žiadosť  o  realizáciu  pripojenia  a montáž  meradla,  ktorá
obsahuje najmä:

a) evidenčné číslo zmluvy o pripojení,
b) identifikačné údaje žiadateľa,
c) identifikačné údaje budúceho odberného miesta,
d) správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ nie staršiu ako päť mesiacov,
e) meno kontaktnej osoby a telefónne číslo.

Vzor žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla uverejňuje PDS na svojom webovom
sídle a na požiadanie bude žiadateľovi poskytnutý v sídle PDS. 

2. Do 30 dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla
PDS túto posúdi a v prípade jej kladného posúdenia bezodkladne písomne oznámi žiadateľovi
o realizáciu pripojenia OPZ termín montáže meradla, ktorý v zmysle § 4 písm. b) vyhlášky
úradu  č.  278/2012  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovujú  štandardy  kvality  uskladňovania  plynu,
prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu (ďalej len „vyhláška č. 278/2012 Z. z.“) je

a) pre odberateľa plynu v domácnosti do piatich pracovných dní,
b) pre odberateľa plynu mimo domácnosti do 30 dní.

1.6 Technická zmena na existujúcom odbernom mieste
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1. V  prípade  zmeny  rozsahu  pripojených  spotrebičov,  ktoré  majú  za  následok  zmenu
charakteru odberu plynu a/alebo v prípade rekonštrukcie OPZ vrátane spotrebičov, koncový
odberateľ plynu predloží PDS žiadosť o vyjadrenie k technickej zmene na odbernom mieste, 
a to osobne, poštou alebo e-mailom na adresu miesta kontaktu pre pripájanie alebo v sídle PDS.

2. PDS má právo požadovať predloženie žiadosti podľa bodu 1. tohto článku aj v prípade
významnej  zmeny  požadovanej  distribučnej  kapacity  a/alebo  ročného  množstva
distribuovaného  plynu  a/alebo  hodinového  odberu  plynu  a/alebo  v  prípade  predošlého
výskytu neoprávneného odberu na príslušnom odbernom mieste.

1.7  Postup pri pripojení výrobcu biometánu do distribučnej siete

1. PDS na základe žiadosti výrobcu biometánu určí miesto pripojenia zariadenia na výrobu
biometánu do distribučnej siete. 

2. Žiadosť o pripojenie výrobcu biometánu do distribučnej siete obsahuje najmä: 
a) identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie (výrobcu biometánu),
b) údaje o zariadení na výrobu biometánu,
c) predpokladané ročné množstvo biometánu dodávaného do distribučnej siete v členení

i. maximálna denná dodávka,
ii. maximálna hodinová dodávka,

d) predpokladaný dátum začatia dodávky biometánu do distribučnej siete,
e) situačný nákres navrhovaného miesta pripojenia zariadenia výrobcu biometánu.

3. Žiadosť o pripojenie  výrobcu biometánu do distribučnej  siete sa považuje za doručenú
PDS dňom jej doručenia PDS.  PDS si môže písomne vyžiadať aj ďalšie údaje k posúdeniu
žiadosti  o pripojenie  výrobcu biometánu  do distribučnej  siete.  PDS do 30 dní  od  prijatia
žiadosti  o pripojenie  výrobcu  biometánu  do  distribučnej  siete  písomne  oznámi  výrobcovi
biometánu  obchodné a technické  podmienky pripojenia  do distribučnej  siete  podľa § 11a 
ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. vrátane predbežnej kalkulácie nákladov pripojenia.  Ak je
žiadosť  o pripojenie  výrobcu  biometánu  do  distribučnej  siete  neúplná,  vyzve  PDS
bezodkladne písomne žiadateľa o pripojenie na doplnenie žiadosti o pripojenie do 15 dní odo
dňa doručenia výzvy na doplnenie a uvedie, aké informácie požaduje doplniť, pričom PDS po
dobu doplnenia žiadosti o pripojenie posudzovanie žiadosti o pripojenie výrobcu biometánu
do  distribučnej  siete preruší.  Po  dobu  od  prerušenia  posudzovania  žiadosti  o pripojenie
výrobcu biometánu do distribučnej siete do doručenia úplnej žiadosti  o pripojenie  výrobcu
biometánu do distribučnej  siete, lehota PDS na písomné oznámenie  podmienok pripojenia
a predbežnú kalkuláciu nákladov spočíva. 

4. Ak  PDS  odmietne  žiadosť  výrobcu  biometánu  o pripojenie,  je  povinný  mu  písomne
oznámiť  dôvody  odmietnutia  pripojenia  v súlade  s ustanovením  §  11a  ods.  8  zákona  
č. 309/2009 Z. z.

5. Zariadenie výrobcu biometánu sa do distribučnej siete pripojí prípojkou, ktorú zriaďuje
PDS  alebo  výrobca  biometánu.  Výrobca  biometánu  predloží  dokumentáciu  prípojky  na
posúdenie PDS, ktorý sa k nej písomne vyjadrí do 30 dní. 

6. Po posúdení a odsúhlasení dokumentácie prípojky sa realizuje zriaďovanie prípojky, ktorú
vykonáva PDS alebo výrobca biometánu.
7. Realizáciou prípojky sa rozumie predovšetkým: 

4



a) získanie všetkých nutných správnych povolení, súhlasov a vyjadrení potrebných pre 
zahájenie realizácie prípojky,

b) výkopové práce,
c) montážne práce,
d) zabezpečenie všetkých nevyhnutných povolení pre užívanie stavby po jej dokončení,
e) odovzdanie a prevzatie technicko-právnej dokumentácie prípojky podľa zoznamu 

dokladov,
f) úradná skúška a revízna správa,
g) porealizačné zameranie,
h) uvedenie do prevádzky.

8. Náklady za vybudovanie prípojky sa preukazujú dokladmi, ktoré hodnoverným spôsobom
preukazujú najmä cenu materiálu, prác a iných nákladov spojených s vybudovaním prípojky.
Po vzájomnom odsúhlasení  nákladov uhradí  jedna  zmluvná strana druhej  zmluvnej  strane
náklady na pripojenie výrobcu biometánu do distribučnej siete do 30 dní odo dňa doručenia
faktúry. Zmluvu o pripojení zašle PDS výrobcovi biometánu do 10 dní od úhrady nákladov za
pripojenie výrobcu biometánu do distribučnej siete,  a to v dvoch rovnopisoch podpísaných
oprávnenými  zástupcami  PDS.  V prípade  súhlasu  s jej  znením,  výrobca  biometánu  zašle
jedno vyhotovenie ním podpísanej zmluvy o pripojení späť PDS.

 

Svit, december 2020

Spracoval: Ing. Peter Benko                                  

.............................................................
Ing. Peter Ferjanček

riaditeľ a.s.
podpredseda predstavenstva a.s.
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