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VZOR 
 

ZMLUVA O PRIPOJENÍ ODBERNÉHO PLYNOVÉHO ZARIADENIA  

DO LOKÁLNEJ DISTRIBUČNEJ SIETE č. 1XXX/XX-ZoP-PL/ESCO-DS/20XX 

 

v zmysle ustanovení § 26 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“)  

 

Zmluvné strany: 

 

Obchodné meno:   ESCO Distribučné sústavy a.s. 

Sídlo:  Františkánska 4, 917 01 Trnava, Slovenská republika 

Zápis v registri:  OR Okresný súd Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10732/T 

IČO:  47474238 

DIČ:  2023887228 

IČ DPH:  SK2023887228 

Bank. spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

BIC (SWIFT):   GIBASKBX 

IBAN:  SK31 0900 0000 0050 4826 0461 

Konajúc:     

Oprávnený k podpisu zmluvy:  

Webova stránka:  www.escods.sk; Mailová adresa: escods@escods.sk 

 

Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania: elektroenergetika v rozsahu 

„dodávka elektriny“: č. 2013E 0584 v znení neskorších zmien 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

a  

Obchodné meno:    

Sídlo:   

Zápis v registri:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:   

Bank. spojenie:    

BIC (SWIFT):   

IBAN:   

Konajúc:    

Kontaktné osoba:   

Kontaktné tel. číslo:   

Kontaktný e-mail:   

(ďalej len „Žiadateľ“) 

 

(Prevádzkovateľ a Žiadateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

http://www.escods.sk/
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sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o pripojení odberného plynového zariadenia do lokálnej 

distribučnej siete (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných zmluvných podmienok: 

 

1. PREDMET ZMLUVY 

 

1.1 Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete nachádzajúcej sa v areáli 

prevádzky                           (ďalej len „LDS“), ktorú prevádzkuje na základe povolenia Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“). 

 

1.2 Predmetom Zmluvy je pripojenie objektu                                                 , nachádzajúceho sa na 

pozemkoch registra „C“ - KN parcelné číslo           v katastrálnom území NÁZOV OBCE,  

prevádzkovaného  spoločnosťou                        do LDS Prevádzkovateľa na základe Žiadateľom 

predloženej Žiadosti o pripojenie a združenú dodávku zemného plynu (ďalej len "Žiadost' o 

pripojenie") . 

 

1.3 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Žiadateľa splnenia podmienok uvedených v tejto Zmluve 

stanovených Prevádzkovateľom na základe požiadavky o pripojenie odberné plynového 

zariadenia Žiadateľa (ďalej aj „OPZ“) špecifikovaného v tejto Zmluve do LDS na základe 

Hodinového maximálneho množstva (ďalej aj „HMM“) požadovaného pre odberné miesto 

alebo viaceré odberné miesta špecifikované v tejto Zmluve.   

 

1.4 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa pripojiť OPZ špecifikované v tejto Zmluve 

do LDS na základe HMM požadovaného pre odberné miesto alebo viaceré odberné miesta 

špecifikované v tejto Zmluve. 

 

1.5 V prípade, ak sa na základe tejto Zmluvy OPZ pripája do LDS v dvoch alebo viacerých odberných 

miestach, posudzuje sa pripojenie v každom jednotlivom odbernom mieste samostatne (má sa 

za to, že pre každé jednotlivé odberné miesto je uzavretá samostatná zmluva o pripojení OPZ 

do LDS). 

 

1.6 Podmienky pripojenia OPZ do LDS ako aj s tým súvisiace práva a povinnosti Prevádzkovateľa a 

Žiadateľa stanovuje táto Zmluva, Technické podmienky Prevádzkovateľa (ďalej len "Technické 

podmienky") a Prevádzkový poriadok Prevádzkovateľa LDS.  

 

2. ŠPECIFIKÁCIA PRIPOJENIA 

 

2.1 Špecifikácia odberného miesta (ďalej aj „OM“):   

• Adresa odberného miesta:      

• Číslo odberného miesta:     

• Tlaková úroveň plynu pripojenia OM:    

• Hodnota regulátora tlaku plynu (RTP):    

• Typ plynomera (PLNMR):     

• Hodnota plynomera (PLNMR):      

• Prepočítavač plynu k plynomeru:    

• Umiestnenie skrine merania a regul. zostavy(SMaRZ):  

• Hodinové Maximálne Množstvo plynu (HMM):   
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3. CENA ZA PRIPOJENIE 

 

3.1 Cena za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie, t. j. náklady 

spojené so zabezpečením  hodinového maximálneho množstva (HMM) pripojenia OPZ do LDS.  

Rozsah a podmienky  úhrady  oprávnených  nákladov   za  pripojenie  sú stanovené vo všeobecne 

záväznom právnom predpise Úradu a v príslušnom cenovom rozhodnutí Úradu vydanom pre 

Prevádzkovateľa alebo pre prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej aj „PDS“), do ktorej je 

Prevádzkovateľ pripojený, ak Prevádzkovateľovi nebolo vydané samostatné cenové 

rozhodnutie Úradu.  Výška ceny za pripojenie OPZ do LDS, je po schválení Úradom uverejnená 

na webovej stránke Prevádzkovateľa. 

 

3.2 Na určenie ceny za pripojenie OPZ do LDS sa vzťahuje cena platná a účinná v čase podpisu tejto 

Zmluvy. V prípade zvyšovania HMM sa účtuje cena len za rozdiel medzi novou a pôvodnou 

hodnotou HMM. 

 

3.3 Cena za pripojenie  

Cena bez DPH (€):     00,00 € 

DPH (€):       00,00 € 

Cena s DPH (€):      00,00 € 

Variabilný symbol:     XXXXXXRRRR 

Splatnosť faktúry za pripojenie:    14 dní 

 

4. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

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

v platných obchodných podmienkach k zmluve o pripojení do LDS, ktoré sú súčasťou platného 

prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa schváleného Úradom (ďalej len „Obchodné 

podmienky“). Zmena Obchodných podmienok je prípustná len po schválení zmeny 

prevádzkového poriadku zo strany Úradu. Prevádzkovateľ zverejňuje prevádzkový poriadok na 

webovej stránke. 

 

5. PODMIENKY PRIPOJENIA DO LDS 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ fyzicky pripojí OPZ do LDS do tridsať pracovných 

dní od pripísania ceny za pripojenie na účet Prevádzkovateľa, splnenia podmienok Žiadateľom 

vymedzených v Obchodných podmienkach a Technických podmienkach prístupu a pripojenia do 

sústavy a siete a pravidlách prevádzkovania sústavy a siete Prevádzkovateľa (ďalej len 

„Technické podmienky“) (ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa) a splnenia 

ostatných záväzkov Žiadateľa a ďalších podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

  

5.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje pripojiť OPZ do LDS v dohodnutom termíne. To neplatí, ak tomu 

na strane niektorej zo zmluvných strán bránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť alebo iné 

okolnosti vymedzené v Obchodných podmienkach. 

 

5.3 Žiadateľ musí mať najneskôr ku dňu pripojenia uzatvorené všetky relevantné zmluvy potrebné 

na distribúciu a dodávku plynu do odberného miesta, najmä zmluvu o združenej dodávke 
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plynu. V prípade, že Žiadateľ nemá ku dohodnutému dňu pripojenia uzatvorené všetky 

potrebné zmluvy, Prevádzkovateľ OPZ nepripojí. K pripojeniu OPZ dôjde v takomto prípade v 

najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom Žiadateľ preukáže Prevádzkovateľovi 

existenciu platne uzatvorených zmlúv v zmysle predchádzajúcej vety alebo v iný pracovný deň 

dohodnutý medzi zmluvnými stranami. 

 

5.4 Prevádzkovateľ OPZ takisto nepripojí v prípade, ak Žiadateľ má ku dňu pripojenia stanovenému 

v tejto Zmluve platne uzatvorené všetky relevantné zmluvy, ale účinnosť jednotlivých zmlúv má 

nastať v neskorší deň, ako je deň pripojenia stanovený v tejto Zmluve. V takýchto prípadoch 

bude OPZ pripojené ku dňu, od ktorého sú účinné relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a 

dodávku plynu do  odberného  miesta.   

 

5.5 Posunutie  termínu  pripojenia  z dôvodov uvedených  v článkoch  5.3 a 5.4 tejto Zmluvy sa 

nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti Prevádzkovateľa pripojiť OPZ v dohodnutom 

termíne. 

 

5.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom vymedzení vlastníckych vzťahov plynového 

zariadenia za miestom odbočenia od LDS: 

 

Plynová prípojka (PP), od miesta odbočenia rozvodov plynu v LDS až po ukončenie plynovej 

prípojky (PP) prívodom do hlavného uzáveru plynu (HUP) pred meracím zariadením (MZ) plynu 

ako aj meracie zariadenie (MZ) plynu sú vo vlastníctve Prevádzkovateľa.  

 

Skriňa merania a regulačnej zostavy (SMaRZ), hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu 

(RTP) a ostatné časti zariadenia meracieho miesta (MM) odberného plynového zariadenia (OPZ) 

sú vo vlastníctve Žiadateľa. 

 

Deliacim miestom plynového zariadenia medzi Prevádzkovateľom a Žiadateľom je prívod 

plynovej prípojky (PP) pred hlavný uzáver plynu (HUP) pred meracím zariadením (MZ) plynu. 

 

Pre vylúčenie pochybností platí, že pod pojmom „pripojenie do LDS“ 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 LDS 

a plynového zariadenia vo vlastníctve tretích osôb. 

 

5.7 HMM pri odbere je maximálna hodnota množstva plynu, ktorý môže odoberať Žiadateľ z LDS; 

je to hodnota HMM dohodnutá v zmluve o pripojení OPZ do LDS stanovená na základe 

technických podmienok pripojenia OPZ do LD. 

 

5.8 Technické podmienky pripojenia OPZ do LDS : 

 

Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) Žiadateľa k rozvodu plynu v LDS 

Prevádzkovateľa bude realizované prostredníctvom pripojovacieho plynovodu (PP), ktorý začne 

odbočením od rozvodu plynu LDS a končí prívodom k hlavnému uzáveru plynu (HUP) 

umiestneného v skrini merania a regulačnej zostavy plynu (SMaRZ). 
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Žiadateľ (Prevádzkovateľ na náklady Žiadateľa) zabezpečí vybudovanie pripojovacieho 

plynovod (PP) pre pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) Žiadateľa kolmým 

odbočením z distribučného rozvodu plynu - plynovod STL v LDS.  

Pripojovací plynovod (PP) bude ukončený prívodom do hlavného uzáveru plynu (HUP) v skrini 

merania a regulačnej zostavy plynu (SMaRZ).  

 

Žiadateľ predloží Prevádzkovateľovi na schválenie projektovú dokumentáciu (PD) 

pripojovacieho plynovodu (PP), spôsobu merania plynu a spôsobu pripojenia na rozvody plynu 

Prevádzkovateľa. Po realizácii pripojovacieho plynovodu (PP) bude vykonané geodetické 

zameranie PP. 

 

Žiadateľ zabezpečí osadenie skrine merania a regulačnej zostavy plynu (SMaRZ) na hranici 

pozemku odberného miesta (OM) resp. na mieste určenom Prevádzkovateľom a trvalou 

prístupnosťou pre Prevádzkovateľa LDS. 

 

Žiadateľ zabezpečí fyzickú prípravu a vybavenie meracieho miesta (MM) na montáž meracieho 

zariadenia (MZ) plynu v zmysle špecifikácie pripojenia odberného miesta (OM) uvedenej 

v článku č. 2 tejto Zmluvy.  

 

OM - NTL 

Žiadateľ zabezpečí v skrini SMaRZ, dodanie a namontovanie regulačnej zostavy plynu a to: 

Umiestnenie a pripojenie plynomera realizovať v zmysle STN 38 6442 a TPP 934 01. 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí montáž a zapojenie meracieho zariadenia (MZ) plynu pre OM - NTL 

Plynomer typ: 

 

OM - STL 

Žiadateľ zabezpečí v skrini SMaRZ, dodanie a namontovanie regulačnej zostavy plynu a to:   

Umiestnenie a pripojenie plynomera realizovať v zmysle STN 38 6442 a TPP 934 01. 

V prípade prevádzkovania OM ako technológ, musí byť SMaRZ riešená s obtokom meracieho 

zariadenia zemného plynu zabezpečená plombovateľným uzáverom.  

Prevádzkovateľ zabezpečí montáž a zapojenie meracieho zariadenia (MZ) plynu pre OM - STL 

Plynomer typ:  

 

Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi nasledovné dokumenty: 

• Príslušné stavebné povolenie stavebného úradu  

• Príslušné kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu  

• Konštrukčná dokumentáciu (KD) projektu plynovej prípojky, SMaRZ, OPZ a príp. 

prepočítavača množstva plynu (podľa vyhl.508/2009 Z. z. podľa prílohy č. 9) 

• Odborné stanovisko (OS) ku KD vyhradeného technického zariadenia (VTZ) plynového 

zariadenia (PZ) vydaného oprávnenou právnickou osobou (OPO) 

• Odborné stanovisko (OS) ku KD vyhradeného technického zariadenia (VTZ) elektrického 

zariadenia (EZ) pre zónu 2  

- (prepočítavač množstva plynu) vydaného oprávnenou právnickou osobou (OPO) 

• Odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) VTZ EZ pre zónu 2  
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- Inštalácia prepočítavača množstva plynu, Pospojovanie vodivých častí a Uzemnenie 

meracej a regulačnej zostavy plynu (MaRZ)  (Ae),   

(prípadne Meranie spojitosti signalizačného vodiča (pri Bg z PE)) 

• Osvedčenie o Úradnej skúške (ÚS) VTZ EZ pre zónu 2  

- Inštalácia prepočítavača množstva plynu, Pospojovanie vodivých častí a Uzemnenie 

meracej a regulačnej zostavy plynu (MaRZ)  (Ae) vydaného OPO 

• Odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) vyhradeného technického zar. VTZ  PZ  
- inštalácie meracej a regulačnej zostavy plynu (MaRZ), plynomera (Bg), regulátora tlaku 
plynu (RTP)(Bf) 

• Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške odberného plynového zariadenia (OPZ) 

• Zápis z Tlakovej skúšky odberného plynového zariadenia (OPZ) 

• Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (OPaOS) plynovej prípojky (PP) 

• Zápis z Tlakovej skúšky plynovej prípojky (PP) 

• Geodetické zameranie plynovej prípojky (GZ PP) 

 

Žiadateľ je povinný : 

• udržiavať svoje plynové zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave, tak aby vyhovovali 

požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi a technickými normami, 

a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy v distribučnej 

sieti, 

• dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa LDS a Prevádzkový poriadok 

prevádzkovateľa LDS, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa  

 

Odporúčanie : 

 

5.9 Nevyhnutnou podmienkou montáže meracieho zariadenia plynu je uzavretie “Zmluvy o 

dodávke plynu” s dodávateľom plynu pred začiatkom odberu plynu. 

 

5.10 Meranie dodávky a odberu plynu v LDS 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. 

 

5.11 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa 

jeho zaslania Prevádzkovateľom Žiadateľovi k podpisu. Návrh tejto Zmluvy podpísaný 

Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty 

návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek 

zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude 

považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný. 

 

6. REALIZACIA PRIPOJENIA 

 

6.1 Za účelom realizácie pripojenia OPZ do LDS, Žiadateľ predloží Prevádzkovateľovi Žiadosť o 

pripojenie OPZ do LDS a montáž meracieho zariadenia (ďalej len "Žiadosť o pripojenie a montáž 

meradla"). Prílohou Žiadosti o pripojenie a montáž meradla musia byť doklady preukazujúce 

splnenie podmienok uvedených v tejto Zmluve.  
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6.2 Za účelom umožnenia pripojenia OPZ do LDS, si budúci odberateľ plynu zabezpečí na svoje 

náklady vybudovanie pripojovacieho plynovodu v zmysle Technických podmienok 

Prevádzkovateľa. Dokladovú časť a realizáciu zabezpečí u odborne spôsobilej firmy a v prípade, 

že si budúci odberateľ plynu zabezpečí vykonanie týchto činností u nezávislého odborného 

dodávateľa, práce budú vykonané za dozoru budúceho prevádzkovateľa podľa Technických 

podmienok Prevádzkovateľa. 

6.3 Prevádzkovateľ vyvinie všetko úsilie za daných okolností, aby vykonal práce nevyhnutné na 

pripojenie OPZ do LDS (montáž meracieho zariadenia plynu), v prípade ak  Žiadateľ splnil všetky 

podmienky pre pripojenie OPZ do LDS podľa podmienok pripojenia OPZ do LDS podľa tejto 

Zmluvy, Technických podmienkach, Prevádzkovom poriadku  a splnenie týchto podmienok 

preukázal Prevádzkovateľovi. 

 

7. OSTATNÉ DOJEDNANIA 

 

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluvy sa spravujú 

Obchodnými podmienkami. V súvislosti s pripojením OPZ do LDS sú zmluvné strany viazané aj 

príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovým poriadkom 

Prevádzkovateľa a Technickými podmienkami. 

 

7.2 Prevádzkovateľ týmto poučuje Žiadateľa o 

 

(a) predpokladoch vzniku neoprávneného odberu plynu, ku ktorému môže dôjsť na strane 

Žiadateľa v prípade (i) odberu plynu bez uzavretej zmluvy o pripojení do prepravnej siete 

alebo o pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s touto zmluvou, bez uzavretej 

zmluvy o dodávke alebo združenej dodávke plynu, bez uzavretej zmluvy o prístupe do 

prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvy o prístupe do distribučnej siete a 

distribúcii plynu; (ii) ďalej pri odbere plynu bez určeného meradla alebo s určeným 

meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa plynu nezaznamenáva 

alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu, (iii) meraný určeným meradlom, na ktorom 

bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii a ktoré nezaznamenáva 

alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo 

namontované prevádzkovateľom siete, (iv) ak odberateľ plynu zabránil prerušeniu 

distribúcie plynu alebo ak po predchádzajúcej výzve prevádzkovateľa neumožnil 

prerušenie distribúcie plynu vykonané na základe žiadosti dodávateľa, s ktorým má 

uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke plynu (takýto odber sa považuje za neoprávnený 

odo dňa, keď odberateľ plynu zabránil prerušeniu distribúcie plynu alebo neumožnil 

prerušenie distribúcie plynu); právne následky neoprávneného odberu vyplývajú z § 46 

zákona o energetike a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 

449/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným 

odberom plynu; 

 

(b) povinnosti Prevádzkovateľa dodržiavať pri prevádzkovaní LDS 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. 236/2016 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú štandardy kvality prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu; 

Prevádzkovateľ je tiež povinný štandardy kvality riadne a včas vyhodnocovať 
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(každoročnej do konca februára) a vyhodnotenie zverejňovať na svojom webovom sídle 

po dobu 12 kalendárnych mesiacov. 

 

7.3 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. 

 

7.4 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 LDS alebo na účely komunikácie so Žiadateľom a/alebo iného 

informovania Žiadateľa ohľadom možnosti využívania a/alebo propagácie elektriny, v rozsahu 

osobných údajov uvedených v tejto Zmluve na dobu pripojenia OPZ do LDS. Osobné údaje je 

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

udelenie súhlasu podľa tohto článku 7.4 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 zákona o ochrane osobných 

údajov. Ustanovenie tohto článku Zmluvy sa neuplatní v prípade, že Žiadateľ písomne vyjadrí 

nesúhlas so spracovaním osobných údajov spôsobom a na účel podľa tohto článku 7.4 Zmluvy 

alebo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolá. 

 

7.5 Žiadateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s poskytnutím osobných údajov Žiadateľa uvedených 

v tejto Zmluve dodávateľom plynu, ktorí majú udelené povolenie na podnikanie v energetike 

za účelom informovania Žiadateľa o možnostiach dodávky elektriny, a to na dobu troch rokov 

odo dňa uzavretia tejto Zmluvy. Žiadateľ berie na vedomie, že udelenie súhlasu podľa tohto 

článku 7.5 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 o 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 7.5 Zmluvy, a to na dobu 

neurčitú, pričom tento súhlas možno kedykoľvek odvolať písomným oznámením o odvolaní 

súhlasu doručeným Prevádzkovateľovi.  

 

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

jeho osobných údajov spôsobom a na účel podľa článku 7.4 a 7.5 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, najmä v rámci ochrany majetku, 

finančných alebo iných záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby. 

 

8. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

8.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva sa 

uzaviera na dobu neurčitú.  
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8.2 Prevádzkovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a OPZ odpojiť od LDS v prípade, ak 

Žiadateľ začne uskutočňovať alebo uskutoční také technické alebo iné opatrenia na OPZ alebo 

ostatných plynových zariadeniach, ktoré v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 

alebo prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa vyžadujú zmenu tejto Zmluvy (napríklad zmenu 

HMM), alebo môžu ovplyvniť kvalitu alebo spoľahlivosť distribúcie plynu. Prevádzkovateľ môže 

od Zmluvy odstúpiť a OPZ odpojiť od LDS 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 OPZ odpojiť od LDS možno aj v ďalších prípadoch v 

zmysle Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa. 

 

8.3 Prevádzkovateľ je oprávnený OPZ odpojiť od LDS aj v prípade ukončenia tejto Zmluvy výpoveďou 

zo strany Žiadateľa. 

 

8.4 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 LDS. 

 

8.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom Žiadateľ aj Prevádzkovateľ obdržia po 

jednom vyhotovení Zmluvy. 

 

8.6 Prevádzkovateľ je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle § 94 Zákona o energetike. 

 

8.7 Zmluvu je možné dopĺňať a meniť len na základe písomných a očíslovaných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 

8.8 Dňom platnosti a účinnosti tejto Zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky zmluvy o pripojení 

viažuce sa k odbernému miestu, v ktorom je OPZ pripojené do LDS. V prípade, ak sa táto Zmluva 

uzaviera pre už existujúce pripojenie do LDS z iného dôvodu ako z dôvodu splnenia podmienok 

pre uzavretie novej zmluvy o pripojení do LDS alebo zmenu už uzavretej zmluvy o pripojení do 

LDS vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo prevádzkového poriadku 

Prevádzkovateľa, nepoužijú sa ustanovenia článku 5.1 a 5.2 tejto Zmluvy. 

 

8.9 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. 

 

v Trnave dňa:      v                                dňa: 

 

za Prevádzkovateľa:      za Žiadateľa:  

ESCO Distribučné sústavy a.s.    NÁZOV FIRMA s.r.o. 

 

 

 

_____________________________              __________________________________ 

Meno a Priezvisko, funkcia               Meno a Priezvisko, funkcia 


