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ZMLUVA O PRIPOJENÍ DO MIESTNEJ DISTRIBUČNEJ SIETE  
 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

uzavretá v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) medzi zmluvnými 

stranami: 

 

Prevádzkovateľ: Mondi SCP, a.s. 

Sídlo: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok 

Korešpondenčná adresa:  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka. č.: 306/L 

V zastúpení:  

 

Osoba splnomocnená jednať vo 

veciach zmluvných: 
 

Kontakt: Tel.:                   e-mail: 

IČO: 31 637 051 

IČ DPH: SK 2020431116 

DIČ: 2020431116 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

SWIFT (BIC):  

IBAN:  

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) a 

 

Žiadateľ o pripojenie:  

Sídlo:  

Korešpondenčná adresa:  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Oddiel:, Vložka. č.:  

V zastúpení:  

 

Osoba splnomocnená jednať vo 

veciach zmluvných: 
 

Kontakt: Tel.:                   e-mail: 

IČO:  

IČ DPH:  

DIČ:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

SWIFT (BIC):  

IBAN:  

Odberné miesto, adresa:  

Odberné miesto, číslo:  

(ďalej len „Žiadateľ“), za nasledovných podmienok: 
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1. PREDMET ZMLUVY 

 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je 

 

 (a) záväzok Prevádzkovateľa nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, 

uvedené v žiadosti o pripojenie, na svoje náklady zariadenie na meranie spotreby 

zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve; 

 

(b) záväzok Žiadateľa vykonať potrebné technické a stavebné úpravy v zmysle 

podmienok uvedených v písomnom stanovisku Prevádzkovateľa k žiadosti 

o pripojenie (ďalej len „Stanovisko Prevádzkovateľa“) a zaplatiť za podmienok 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie. 

 

1.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa spravujú 

obchodnými podmienkami ku zmluve o pripojení do MDS, ktoré sú súčasťou 

prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (ďalej len „Obchodné podmienky“). 

V súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy sú zmluvné strany viazané aj 

príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovým poriadkom 

Prevádzkovateľa a Technickými podmienkami prístupu a pripojenia do sústavy a siete a 

pravidiel prevádzkovania sústavy a siete Prevádzkovateľa (ďalej len „Technické 

podmienky“). Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa a Technické podmienky sú 

zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa. 

 

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

2.1 Prevádzkovateľ je povinný nainštalovať Žiadateľovi vlastné meracie zariadenie na 

meranie spotreby zemného plynu, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky: 

 

(a) boli splnené všetky podmienky pre pripojenie do MDS vyplývajúce z tejto Zmluvy, 

najmä zo Stanoviska Prevádzkovateľa, 

 

(b) na odbernom plynovom zariadení Žiadateľa, ktoré sa pripája do MDS (ďalej len 

„Zariadenie“) boli úspešne vykonané všetky odborné skúšky a odborné 

prehliadky, vykonanie ktorých je stanovené vo všeobecne záväzných právnych 

predpisoch, príslušných technických normách a v Technických podmienkach 

potvrdzujúce, že Zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky a je plne funkčné, čo 

je Žiadateľ povinný Prevádzkovateľovi preukázať správou o odbornej prehliadke 

a odbornej skúške vyhradeného technického plynového zariadenia. 

 

2.2 Prevádzkovateľ má právo 

 

(a) pred osadením meracieho zariadenia skontrolovať splnenie podmienok 

stanovených touto Zmluvou, najmä podmienok uvedených v Stanovisku 
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Prevádzkovateľa a uzavretie zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej 

dodávke plynu s príslušným dodávateľom plynu; 

(b) zabezpečiť meracie zariadenie proti neoprávnenej manipulácii overovacou značkou 

(plombou) a značkou montážnika. 

 

2.3 Žiadateľ je povinný 

 

(a) požiadať o vydanie nevyhnutných rozhodnutí a/alebo vyjadrení (súhlasov) 

potrebných na vybudovanie pripojenia a Zariadenia (za predpokladu, že je táto 

povinnosť stanovená v Stanovisku), 

 

(b) na svoje náklady vykonať technické a stavebné úkony v zmysle podmienok 

uvedených v Stanovisku a vybudovať Zariadenie, a to v súlade s touto Zmluvou, 

Stanoviskom a podmienkami vyplývajúcimi z príslušných rozhodnutí a vyjadrení 

správnych orgánov, dotknutých orgánov a účastníkov konania, 

 

(c) pred inštaláciou meracieho zariadenia predložiť Prevádzkovateľovi doklady 

v súlade so Stanoviskom, 

 

(d) umožniť Prevádzkovateľovi inštaláciou meracieho zariadenia a poskytnúť 

Prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú na realizáciu pripojenia. 

 

2.4 Žiadateľ má právo 

 

(a) na vydanie Stanoviska v lehote stanovenej všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa, 

 

(b) na montáž meracieho zariadenia, ak sú splnené podmienky stanovené touto 

Zmluvou, najmä predložené  doklady v súlade so Stanoviskom. 

 

 

3. REALIZÁCIA PRIPOJENIA 

 

3.1 Za účelom montáže meracieho zariadenia Žiadateľ po tom, čo splnil podmienky 

stanovené touto Zmluvou, predloží prevádzkovateľovi žiadosť o realizáciu pripojenia do 

distribučnej siete a montáž meradla, prílohou ktorej musia byť doklady preukazujúce 

splnenie podmienok uvedených v článku 2.1 písm. (a) a (b) tejto Zmluvy. 

 

3.2 Ak Žiadateľ nepredloží Prevádzkovateľovi Žiadosť podľa predchádzajúceho článku 3.1 

tejto Zmluvy ani v lehote 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, táto Zmluva sa 

automaticky zrušuje. S výnimkou prípadu zavinenia Prevádzkovateľa alebo okolnosti 

vylučujúcej zodpovednosť (Vyššia moc), je Prevádzkovateľ oprávnený od Žiadateľa 

požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s prípravou pripojenia 

budúceho odberného miesta Žiadateľa do MDS.  
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4. CENA ZA PRIPOJENIE 

 

4.1 Cena za pripojenie sa určuje na základe priemerných ekonomicky oprávnených nákladov 

(v primeranej výške) Prevádzkovateľa na pripojenie plynového zariadenia do distribučnej 

siete. Rozsah a podmienky  úhrady  ceny za pripojenie sú stanovené vo všeobecne 

záväznom právnom predpise Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) 

a v príslušnom cenovom rozhodnutí Úradu vydanom pre Prevádzkovateľa alebo pre 

prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej je Prevádzkovateľ pripojený, ak 

Prevádzkovateľovi nebolo vydané samostatné cenové rozhodnutie Úradu. Výška ceny za 

pripojenie je po schválení Úradom uverejnená na webovom sídle Prevádzkovateľa.  

 

4.2 K cene bude fakturovaná daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov. 

 

4.3 Pri úhrade všetkých v tejto Zmluve dojednaných platieb platia platobné podmienky 

uvedené v platných Obchodných podmienkach.  

 

 

5. OSTATNÉ DOJEDNANIA TÝKAJÚCE SA MIESTA PRIPOJENIA 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom vymedzení vlastníckych vzťahov za 

miestom odbočenia od MDS: pripojovací plynovod začínajúci odbočením z MDS 

smerom k Zariadeniu Žiadateľa a končiaci hlavným uzáverom plynu je vo vlastníctve 

zmluvnej strany, ktorá uhrádza náklady s ním spojené. Zostávajúca časť plynovodu tvorí 

súčasť Zariadenia a je vo vlastníctve Žiadateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že pod 

pojmom „pripojenie do MDS“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie aj pripojenie nepriame, 

prostredníctvom zariadenia vo vlastníctve tretích osôb; v takomto prípade 

Prevádzkovateľ zodpovedá za distribúciu plynu len po rozhranie MDS a plynové 

zariadenia vo vlastníctve tretích osôb. 

 

5.2 Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta sú uvedené v Stanovisku 

Prevádzkovateľa, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a v Technických 

podmienkach. 

 

5.3 Meranie dodávky a odberu plynu v MDS zabezpečuje Prevádzkovateľ v súlade so 

Zákonom o energetike, vyhláškou Úradu č. 24/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá 

pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu 

s plynom v znení neskorších predpisov a v súlade s prevádzkovým poriadkom 

Prevádzkovateľa. 

 

 

6. OSTATNÉ DOJEDNANIA 

 

6.1 Prevádzkovateľ týmto poučuje Užívateľa o povinnosti Prevádzkovateľa dodržiavať pri 

prevádzkovaní MDS a distribúcii plynu štandardy kvality vyplývajúce zo zákona č. 

250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky Úradu č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania 
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plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení neskorších predpisov; 

Prevádzkovateľ je tiež povinný štandardy kvality riadne a včas vyhodnocovať 

(každoročnej do konca februára) a vyhodnotenie zverejňovať na svojom webovom sídle 

po dobu 12 kalendárnych mesiacov. 

 

6.2 V prípade vzniku sporov medzi zmluvnými stranami (vrátane v prípadoch neplnenia 

zmluvných podmienok) sa zmluvné strany zaväzujú postupovať v súlade s reklamačným 

poriadkom a pravidlami pre mimosúdne riešenie sporov, ktoré vyplývajú z 

prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa. 

 

6.3 Žiadateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov Žiadateľa, 

najmä nie však výlučne, na získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, využívanie, 

prepracúvanie, uchovávanie, sprístupnenie, poskytovanie a následnú likvidáciu 

osobných údajov Žiadateľa za účelom uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo 

skončenia, v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, prevádzkovaním MDS alebo na 

účely komunikácie so Žiadateľom a/alebo iného informovania Žiadateľa ohľadom 

možnosti využívania a/alebo propagácie zemného plynu, v rozsahu osobných údajov 

uvedených v tejto Zmluve na dobu pripojenia Zariadenia do MDS. Osobné údaje je tiež 

oprávnený spracúvať aj PDS poverený sprostredkovateľ. Žiadateľ berie na vedomie, že 

udelenie súhlasu podľa tohto článku 6.3 Zmluvy je dobrovoľné a možno ho kedykoľvek 

odvolať písomným oznámením o odvolaní súhlasu doručeným Prevádzkovateľovi. 

Zároveň Žiadateľ berie na vedomie, že môže kedykoľvek využiť svoje práva podľa § 28 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Zákon o osobných údajoch“). Ustanovenie tohto článku Zmluvy sa neuplatní v 

prípade, že Žiadateľ písomne vyjadrí nesúhlas so spracovaním osobných údajov 

spôsobom a na účel podľa tohto článku 6.3 Zmluvy alebo tento súhlas kedykoľvek 

písomne odvolá. 

 

6.4 Žiadateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s poskytnutím osobných údajov Žiadateľa 

uvedených v tejto Zmluve dodávateľom zemného plynu, ktorí majú udelené povolenie 

na podnikanie v energetike z účelom informovania Žiadateľa o možnostiach dodávky 

zemného plynu, a to na dobu troch rokov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy. Žiadateľ berie 

na vedomie, že udelenie súhlasu podľa tohto článku 6.4 Zmluvy je dobrovoľné a možno 

ho kedykoľvek odvolať písomným oznámením o odvolaní súhlasu doručeným 

Prevádzkovateľovi. Zároveň Žiadateľ berie na vedomie, že môže kedykoľvek využiť 

svoje práva podľa §28 Zákona čo osobných údajoch. V prípade, že Žiadateľ je 

právnickou osobou, udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním údajov Žiadateľa 

uvedených v tejto Zmluve spôsobom a na účel podľa tohto článku 6.4 Zmluvy, a to na 

dobu neurčitú, pričom tento súhlas možno kedykoľvek odvolať písomným oznámením 

o odvolaní súhlasu doručeným Prevádzkovateľovi.  

 

6.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že bez ohľadu na prípadný nesúhlas Žiadateľa so 

spracovaním jeho osobných údajov spôsobom a na účel podľa článku 6.3 a 6.4 tejto 

Zmluvy, je Prevádzkovateľ podľa Zákona osobných údajoch oprávnený spracúvať 

osobné údaje Žiadateľa aj bez jeho súhlasu, ak je to nevyhnutné na plnenie Zmluvy alebo 

na ochranu práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby, 
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najmä v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov Prevádzkovateľa alebo 

tretej osoby. 

 

 

7. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY A DÔVODY JEJ UKONČENIA 

 

7.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 

7.2 Zmluva je platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami. 

 

7.3 Prevádzkovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Zariadenie od MDS odpojiť v 

prípade, ak Žiadateľ začne uskutočňovať alebo uskutoční také technické alebo iné 

opatrenia na Zariadení alebo ostatných plynových zariadeniach, ktoré inak vyžadujú 

zmenu tejto Zmluvy alebo môžu ovplyvniť kvalitu alebo spoľahlivosť distribúcie plynu. 

Prevádzkovateľ môže od Zmluvy odstúpiť a Zariadenie od MDS odpojiť tiež v prípade, 

ak Žiadateľ nebude dodržiavať svoje povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov, prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa, Technických podmienok 

alebo tejto Zmluvy (vrátane Obchodných podmienok). Odstúpiť od tejto Zmluvy a 

Zariadenie odpojiť od MDS možno aj v ďalších prípadoch v zmysle prevádzkového 

poriadku Prevádzkovateľa. 

 

7.4 V prípade zmeny v osobe Prevádzkovateľa (bez ohľadu na právny dôvod) prechádzajú 

práva a povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce z tejto Zmluvy v celom rozsahu na 

osobu nového prevádzkovateľa MDS. 

 

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

8.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom Žiadateľ aj Prevádzkovateľ 

obdržia po jednom vyhotovení Zmluvy. 

 

8.2 Prevádzkovateľ je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle § 94 Zákona o 

energetike. 

 

8.3 Zmluvu je možné dopĺňať a meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. 

 

8.4 Uzavretím tejto Zmluvy sa nahrádzajú všetky doterajšie vyjadrenia a dohody medzi 

zmluvnými stranami, vrátene uzavretých zmlúv o pripojení (s výnimkou ustanovení 

upravujúcich vysporiadanie vzájomných vzťahov zmluvných strán po zániku zmluvy), 

týkajúcich sa pripojenia budúceho odberného miesta Žiadateľa do MDS. 

 

8.5 Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. 
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8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní 

slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

 

 

 

Za Prevádzkovateľa:    Za Žiadateľa: 

 

V Ružomberku dňa .................  V ................ dňa .............. 

 

 

 

 

 

____________________________  ___________________________ 

Meno:      Meno: 

Funkcia:      Funkcia: 

Mondi SCP, a.s.    Obchodné meno: 

 

 

 

 

 

____________________________  ___________________________ 

Meno:      Meno: 

Funkcia:      Funkcia: 

Mondi SCP, a.s.    Obchodné meno: 

 


