
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27 

 

R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0098/2008/02/PP                                                                       Bratislava, 04.06.2008 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky ako orgán 
príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) v spojení s § 15 ods. 3 zákona                       
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vo veci zmeny prevádzkového poriadku 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,        
042 91 Košice, IČO 36 599 361, ktorý bol schválený rozhodnutím č. 0069/2007/02/PP          
zo dňa 19.12.2007 takto 
 

rozhodol: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky podľa           
§ 5 ods. 1 písm. dd) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje 
zmenu prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy          
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361 v znení 
rozhodnutia č. 0069/2007/02/PP zo dňa 19.12.2007 takto:  
 

Príloha č. 2 k prevádzkovému poriadku prevázdkovateľa distribučnej sústavy 
Východoslovenská distribučná, a.s. vrátane nadpisu znie: 
 

„Príloha číslo 2 k Prevádzkovému poriadku spoločnosti 
Východoslovenská distribučná, a.s. 

 
Obchodné podmienky k zmluve o pripojení do distribučnej sústavy 

(ďalej len „Obchodné podmienky“) 
 

 
I. Úvodné ustanovenia  
 

1. Obchodné podmienky k zmluve o pripojení do distribučnej sústavy tvoria 
neoddeliteľnú súčasť Prevádzkového poriadku PDS.  

2. Súčasťou tejto prílohy  sú Všeobecné obchodné podmienky k zmluve o pripojení      
do distribučnej sústavy (bod II. tejto prílohy) a Osobitné podmienky pre pripojenie 
výrobcov elektriny do distribučnej sústavy (bod III. tejto prílohy).  

 
 
 
 



 2

II. Všeobecné obchodné podmienky k zmluve o pripojení do distribučnej sústavy 
 
 
§ 1 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN  
 

1. Elektroenergetické zariadenie účastníka trhu s elektrinou je možné pripojiť                
do distribučnej sústavy po splnení technických podmienok PDS tak, aby bola 
zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky distribučnej sústavy. 
Deliace miesto medzi technologickými zariadeniami distribučnej sústavy 
a elektroenergetickými zariadeniami žiadateľa určí PDS.  

2. PDS je povinný pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v zmluve o pripojení      
do distribučnej sústavy (ďalej len „zmluva“)  a  umožniť dodávku elektriny v rámci 
maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia.  

3. V prípade, že súčasťou žiadosti o pripojenie je aj žiadosť o vybudovanie elektrickej 
prípojky, tvorí predmet zmluvy aj záväzok PDS vybudovať elektrickú prípojku.  

4. Žiadateľ je povinný uhradiť poplatok za pripojenie uvedený v § 2 A týchto podmienok 
a uhradiť náklady na vybudovanie prípojky špecifikované v § 2 B týchto podmienok.  

5. V prípade, že sa zmluva o pripojení uzatvára v rámci procesu zmeny dodávateľa 
elektriny v zmysle platných právnych predpisov, a v danom odbernom mieste 
nedochádza ku zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia, poplatok        
za pripojenie nebude fakturovaný. Týmto nie sú dotknuté ostatné ustanovenia týchto 
obchodných podmienok.  

6. Poplatok za pripojenie nebude takisto fakturovaný ani v prípade, ak  sa zmluva 
o pripojení uzatvára pri zmene odberateľa elektriny v  odbernom mieste. Uvedené 
neplatí, ak je so zmenou odberateľa elektriny spojená požiadavka na zvýšenie 
maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia. Týmto nie sú dotknuté ostatné 
ustanovenia týchto obchodných podmienok, najmä povinnosť žiadateľa podať žiadosť 
o pripojenie.  

7. Za zmenu odberateľa v odbernom mieste sa nepovažuje, ak medzi ukončením odberu 
v odbernom mieste a prihlásením nového odberateľa v tom istom odbernom miesto 
uplynulo 6 kalendárnych mesiacov. Takéto prihlásenie sa považuje za nové pripojenie 
odberateľa.  

8. Pri existujúcich odberných miestach, v ktorých nedochádza ku zmene odberateľa 
elektriny, sa zmluva o pripojení uzatvára v prípade, ak žiadateľ požaduje zvýšenie  
rezervovanej kapacity (požadovaného príkonu), pričom toto požadované zvýšenie 
znamená prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia. V takomto 
prípade vzniká žiadateľovi aj povinnosť uhradiť poplatok za pripojenie, stanovený    
na základe rozdielu novej a pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia. 
Zmluva o pripojení pri existujúcich odberných miestach sa uzatvára aj pri zmene 
technických parametrov odberného miesta.  

9. Poplatok za pripojenie sa nefakturuje ani pri opätovnom pridelení maximálnej 
rezervovanej kapacite pripojenia v zmysle § 6 odsek 17.  

10. Žiadosti o pripojenie podáva žiadateľ o pripojenie na miestach, ktoré sú pre tento účel 
uvedené na internetovej stránke PDS.  

11. V prípade, že žiadosť o pripojenie nového odberného miesta podáva žiadateľ, voči 
ktorému eviduje PDS otvorené pohľadávky, má PDS právo podmieniť uzatvorenie 
zmluvy o pripojení zaplatením pohľadávok zo strany žiadateľa.  

12. Podrobný popis procesu nového pripojenia odberného miesta ako aj zmeny odberateľa 
elektriny v odbernom mieste je uvedený v prílohe číslo 4 tohto Prevádzkového 
poriadku.  
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13. V prípade, že výrobca elektriny odoberá elektrinu zo sústavy, má postavenie 
odberateľa elektriny a má v primeranom rozsahu práva a povinnosti odberateľa 
elektriny. Vybrané osobitné podmienky pre výrobcu elektriny sú upravené v bode III 
tejto prílohy.  

 
 
§ 2 POPLATOK ZA PRIPOJENIE  A ÚHRADA NÁKLADOV ZA VYBUDOVANIE 
ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY   
 
 

A. POPLATOK ZA PRIPOJENIE ( úhrada nákladov spojených so zabezpečením 
maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v distribučnej sústave)  

 
1. Poplatok za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie -

náklady spojené so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia 
v distribučnej sústave. Rozsah a podmienky úhrady oprávnených nákladov                
za pripojenie sú stanovené v osobitnom právnom predpise úradu.   

2. Výška poplatku za pripojenie na napäťových hladinách VVN a VN vychádza 
z kalkulácie nákladov vypočítaných na základe odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie, respektíve na základe kalkulácie nákladov pri stanovení technických 
podmienok pripojenia PDS v zmysle odseku 1. Hodnoty pripojovacích poplatkov     
do distribučnej sústavy PDS na napäťovej hladine NN, ktoré zohľadňujú amperickú 
hodnotu zaťaženia odberu elektroenergetického zariadenia, sú po schválení úradom 
uverejnené na internetovej stránke PDS. Miesto pripojenia na DS (napäťová hladina) 
je stanovené na základe žiadosti o pripojenie vo vyjadrení PDS stanovujúcom 
technické podmienky pripojenia (žiadosť žiadateľa o pripojenie k distribučnej sústave 
tvorí prílohu  zmluvy o pripojení). Vzor žiadosti o pripojenie je uverejnený                
na internetovej stránke PDS.  

3. Náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy spojené s pripojením žiadateľa           
do distribučnej sústavy z dôvodu požadovaného zabezpečenia distribúcie nad štandard 
určený v technických podmienkach sa prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uhradia 
žiadateľom v plnej výške. 

4. V prípade, že elektroenergetické zariadenie žiadateľa je už pripojené do distribučnej 
sústavy a  žiadateľ má zaistenú požadovanú maximálnu rezervovanú kapacitu a žiada 
o pripojenie na inú napäťovú úroveň, ktorá nie je vynútená zmenou technických 
podmienok pripojenia, jedná sa o nadštandardné pripojenie.  

5. Cena predmetu zmluvy stanovená podľa odsekov 1 až 4 je uvedená v zmluve.    
 K cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov.  
6. Žiadateľ má nárok na vrátenie pripojovacieho poplatku iba v prípade, ak o vrátenie 

pripojovacieho poplatku požiadal a dovtedy nebola uzatvorená zmluva o distribúcii 
elektriny alebo ak dovtedy nepožiadal dodávateľ elektriny PDS o prihlásenie daného 
odberného miesta do svojej bilančnej skupiny v zmysle prílohy číslo 4 tohto 
Prevádzkového poriadku a po splnení niektorej z týchto podmienok:  
- stavebné povolenie nebolo vydané alebo bolo definitívne zamietnuté alebo 
- preukázateľne je dokladované zrušenie právnickej osoby, ktorá uhradila 

pripojovací poplatok - okrem prípadu, keď práva a povinnosti vyplývajúce          
zo zmluvy o pripojení prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán alebo 

- v prípade úmrtia fyzickej osoby, okrem prípadu, keď práva a povinnosti 
vyplývajúce zo zmluvy o pripojení prechádzajú na právnych nástupcov tejto 
fyzickej osoby alebo 
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- zrušenie požiadavky žiadateľa v dôsledku živelnej pohromy, ktorá znemožnila 
realizáciu pripojenia odberného miesta.  

V uvedených prípadoch sa vráti celý pripojovací poplatok, resp. jeho  alikvotná časť 
po odrátaní vynaložených nákladov. 

 
B.  ÚHRADA NÁKLADOV ZA VYBUDOVANIE ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY  
 
1. V prípade, že predmetom tejto zmluvy je aj vybudovanie elektrickej prípojky, náklady 

na jej vybudovanie sa stanovia na základe žiadosti žiadateľa o vybudovanie elektrickej 
prípojky (príloha k zmluve o pripojení) a odsúhlasenej projektovej dokumentácie 
alebo technického riešenia.  

2. Náklady uhrádza v plnej výške buď žiadateľ alebo PDS. 
3. K cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov. 
4.   Vlastníkom prípojky je ten, kto uhradil náklady na jej zriadenie.  
5. V zmysle zákona o energetike je vlastník prípojky povinný zabezpečiť prevádzku, 

údržbu a opravy tak, aby elektrická prípojka neohrozila život, zdravie ani majetok 
osôb alebo nespôsobovala poruchy v distribučnej alebo prenosovej sústave.  
V prípade, že vlastník prípojky má záujem delegovať odplatne túto povinnosť na PDS, 
uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve o pripojení.   

 
§ 3 PLATOBNÉ PODMIENKY  
 

1. Pri úhrade všetkých v  zmluve o pripojení dojednaných platieb platia platobné 
podmienky upravené v tomto § 3.  

2. PDS vyhotoví žiadateľovi do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy o pripojení 
zálohovú faktúru vo výške dohodnutej v zmluve, ktorú je žiadateľ povinný uhradiť 
v plnej výške jednorazovým prevodom na účet PDS uvedený na faktúre v lehote 
splatnosti 14 dní od dátumu vyhotovenia zálohovej faktúry alebo platbou v hotovosti. 

3. Po prijatí zálohovej platby vyhotoví PDS faktúru k prijatej platbe v súlade s § 19         
a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov, t. j. do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti, pričom daňová povinnosť 
vzniká dňom prijatia platby. 

4. Vyfakturovaná čiastka musí byť pripísaná na účet PDS v súlade s touto zmluvou. Ak 
ju žiadateľ neuhradí do 30 dní od vystavenia faktúry, má PDS právo odstúpiť            
od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia žiadateľovi.   

5. Pripísaním zálohovej platby na účet PDS a splnením ostatných v tejto zmluve  
dohodnutých podmienok začína plynúť dohodnutá lehota na pripojenie,                 
resp. na vybudovanie elektrickej prípojky.  

6. Po zabezpečení pripojenia žiadateľa k distribučnej sústave, vystaví PDS vyúčtovaciu  
(konečnú) faktúru, ktorá bude obsahovať celkovú výšku poplatku za pripojenie 
stanovenú v § 2 v členení na základ dane a daň, od ktorej bude odpočítaná výška 
prijatej zálohovej platby. Splatnosť konečnej faktúry je 14 dní od dátumu vyhotovenia 
faktúry.  

7. V prípade, že skutočne preukázané náklady PDS pri zabezpečení pripojenia žiadateľa 
na napäťovú úroveň VVN alebo VN budú vyššie alebo nižšie oproti nákladom 
uvedeným v projektovej dokumentácii, vystaví PDS vyúčtovaciu (konečnú ) faktúru 
na základe skutočne preukázaných nákladov.  

8. Za každý začatý deň omeškania splatnej platby je PDS oprávnený fakturovať úrok 
z omeškania z dlžnej čiastky. Výška úroku z omeškania za každý deň omeškania je 
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0,03% z dlžnej čiastky. Splatnosť úroku z omeškania je rovnaká ako splatnosť faktúry 
uvedená v zmluve.  

 
§ 4 TERMÍN A MIESTO PRIPOJENIA  
 

1. Miesto pripojenia je stanovené na základe technických pripojovacích podmienok, 
ktoré tvoria súčasť vyjadrenia PDS ku žiadosti o pripojenie. Pripojovacie podmienky 
slúžia ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie.   

2. Termín pripojenia  je uvedený v zmluve a začína plynúť odo dňa pripísania zálohovej 
platby na účet PDS a splnenia podmienok žiadateľom uvedených v tejto prílohe         
(§ 6 ods. 1). Uvedené neznamená plynutie lehoty na pripojenie v zmysle vládneho 
nariadenia (odsek 5 tohto § 4)   

3. Termín vybudovania prípojky je uvedený v zmluve a začína plynúť odo dňa pripísania 
zálohovej platby na účet PDS a splnenia podmienok žiadateľom uvedených v týchto 
obchodných podmienkach (§ 6 ods. 1) 

4. PDS sa zaväzuje pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v dohodnutom 
termíne, s výnimkou, ak tomu bránia okolnosti nezávislé na vôli PDS, najmä:  

- lehoty vyplývajúce zo stavebného konania, 
- prekážka, ktorá bola v čase podpisu zmluvy neznáma a bráni začatiu alebo 

pokračovaniu prác súvisiacich so zabezpečením pripojenia, 
- nepriaznivé klimatické podmienky brániace dokončeniu prác.  

5. V zmysle vládneho nariadenia je PDS povinný pripojiť zariadenie žiadateľa              
do sústavy do 5 pracovných dní od splnenia obchodných a technických podmienok 
pripojenia. Uvedené znamená, že najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým dňom 
pripojenia uvedeným v zmluve musí žiadateľ deklarovať PDS splnenie obchodných 
a technických podmienok pripojenia. Technické podmienky sú splnené zabezpečením 
potrebnej kapacity v sústave (ak je to potrebné), ako aj prípravou zariadenia žiadateľa 
na pripojenie v zmysle technických podmienok pripojenia PDS. Obchodné podmienky 
sú splnené zaplatením poplatku za pripojenie a uzatvorením všetkých relevantných 
zmlúv potrebných pre distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta (odseky 6 
a 7 tohto § 4), a sú deklarované doručením príslušného zmenového zoznamu na PDS 
(príloha číslo 4 k tomuto Prevádzkovému poriadku).  

6. Žiadateľ musí mať najneskôr ku dohodnutému dňu pripojenia uzatvorené všetky 
relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, 
alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateľa, najmä zmluvu o prístupe             
do sústavy a distribúcii elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny (v tomto 
prípade musí byť najneskôr ku dohodnutému dňu pripojenia uzavretá rámcová 
distribučná zmluva medzi PDS a vybraným dodávateľom elektriny žiadateľa). 
V prípade, že žiadateľ nemá k dohodnutému dňu pripojenia uzatvorené všetky 
potrebné zmluvy, PDS zariadenie žiadateľa nepripojí. K pripojeniu žiadateľa dôjde 
v takomto prípade v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom žiadateľ 
preukáže PDS existenciu platne uzatvorených relevantných zmlúv.  

7. PDS zariadenie žiadateľa takisto nepripojí v prípade, ak žiadateľ má k 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 zariadenie žiadateľa pripojené k dňu, od ktorého 
sú účinné relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny                   
do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateľa, najmä 
zmluva o prístupe do sústavy a distribúcii elektriny alebo zmluva o združenej dodávke 
elektriny.  
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8. Posunutie termínu pripojenia z dôvodov uvedených v odsekoch  6 a 7 tohto § 4          
sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti PDS pripojiť zariadenie žiadateľa 
v dohodnutom termíne. 

 
§ 5 OSTATNÉ DOJEDNANIA TÝKAJÚCE SA MIESTA PRIPOJENIA  
 

1. Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenia od DS (vlastníctvo 
zariadenia cez ktoré sa uskutočňuje dodávka elektriny) je uvedené v zmluve.  

2. Označenie a umiestnenie pripájaného zariadenia (technický popis zariadenia) tvorí 
prílohu zmluvy o pripojení. 

3. Podmienky pripojenia zariadenia sú stanovené v súlade s technickými podmienkami 
prevádzkovania distribučnej sústavy.  

4. Stupeň zabezpečenia dodávky je určený v súlade s technickými podmienkami 
prevádzkovania distribučnej sústavy. 

5. Napäťová hladina je uvedená v zmluve.  
6. Maximálna rezervovaná kapacita pripojenia je uvedená v zmluve.  
7. Technické podmienky pripojenia týkajúce sa odberného miesta sú uvedené v zmluve.  
8. V zmysle technických podmienok PDS je štandardné pripojenie odberného miesta  

zrealizované jedným vedením (odbočením od hlavného vedenia alebo zaslučkovaním) 
z jedného napäťového uzla distribučnej sústavy PDS príslušnej napäťovej úrovne 
pripojenia.  

9. Spôsob merania a podmienky prístupu PDS k meraciemu zariadeniu je upravený 
v prílohe číslo 8 k tomuto Prevádzkovému poriadku.  

  
§ 6 OSTATNÉ DOJEDNANIA  
 

1. Žiadateľ sa zaväzuje odovzdať PDS najneskôr do 7 dní od podpisu zmluvy všetky 
potrebné podklady a technickú dokumentáciu, najmä:  

- projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie odsúhlasenú PDS a overenú 
stavebným úradom vrátane technicko-geodetickej dokumentácie,  

- právoplatné stavebné povolenie,  
- vyjadrenia dotknutých orgánov a osôb a správcov podzemných inžinierskych 

sietí,  
- osvedčenie Technickej inšpekcie SR, 
- vysporiadanie vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom. 

            V prípade, ak nebudú PDS predložené tieto podklady do 30 dní od uzavretia zmluvy,  
            má PDS právo od zmluvy odstúpiť.  

2. Žiadateľ sa zaväzuje, že umožní PDS cez svoje zariadenia distribúciu elektriny         
do odberných miest odberateľov elektriny napojených na jeho zariadenie. Týmto nie 
sú dotknuté vzájomné vzťahy medzi vlastníkom zariadenia a odberateľmi elektriny, 
ktorí ho žiadajú o pripojenie na jeho zariadenie, najmä cena za umožnenie pripojenia 
a podobne. Odberateľ elektriny je povinný umožniť bezodplatne PDS distribúciu 
elektriny cez odberné elektrické zariadenie, ktoré je pripojené k distribučnej sústave 
zaslučkovaním.   

3. V prípade, že žiadateľ (vlastník zariadenia) uzavrie zmluvu s iným odberateľom 
elektriny o pripojení na jeho zariadenie, a odber nového odberateľa elektriny spôsobí 
prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity (maximálnej kapacity pripojenia) 
uvedenej v zmluve o pripojení medzi vlastníkom zariadenia a PDS, je vlastník 
zariadenia povinný oznámiť túto skutočnosť PDS, uhradiť prirážku za prekročenie 
maximálnej rezervovanej kapacity a uzatvoriť s ním novú zmluvu o pripojení a znášať 
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s tým spojené náklady. Vzájomné rozpočítanie nákladov medzi vlastníkom zariadenia 
a novým odberateľom elektriny sú predmetom ich vzájomnej dohody.  

4. Za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity sa účtuje prirážka v zmysle cenníka 
PDS.  

5. V prípade, že vlastník zariadenia akýmkoľvek zásahom do svojho zariadenia ovplyvní 
kvalitu distribúcie elektriny do odberných miest, ktoré sú napojené na jeho zariadenie, 
nezodpovedá PDS za prípadné škody a majetkové ujmy spôsobené týmto zásahom.  

6. Vzájomné vzťahy medzi vlastníkom zariadenia a odberateľom elektriny, ktorý je 
pripojený na toto zariadenie sú riešené ich vzájomnou dohodou a nie sú predmetom 
zmluvy o pripojení.  

7. Odberateľ elektriny a výrobca elektriny  je povinný udržiavať svoje odberné 
zariadenie v stave, ktorý zodpovedá príslušným technickým normám a platným 
právnym predpisom a je povinný prispôsobiť odber elektriny tak, aby nedošlo 
k poškodeniu alebo znefunkčneniu určeného meradla alebo inej časti meracej súpravy.   

8. Prípadné spory zo zmluvy o pripojení sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť 
pokusom o zmier. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú vzájomne sa informovať 
o akýchkoľvek zmenách nevyhnutných na riadne plnenie tejto zmluvy, najmä 
o zmenách identifikačných údajov žiadateľa alebo o zmenách technických údajov, a to 
najneskôr do 30 dní od zrealizovania zmeny.  

9. Podrobnosti týkajúce sa určeného meradla a merania elektriny sú uvedené v prílohe 
číslo 8 tohto prevádzkového poriadku.  

10. Spôsob a výška náhrady škody sa spravuje osobitnými právnymi predpismi.  
11. V prípade, ak žiadateľ požaduje zmenu maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia 

oproti hodnote dohodnutej v  zmluve o pripojení, uzatvára sa písomný dodatok k tejto 
zmluve. Žiadateľ uhrádza poplatok za pripojenie stanovený na základe rozdielu novej 
a pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia.  

12. Pri zmenách nainštalovaných spotrebičov v rámci maximálnej rezervovanej kapacity 
je odberateľ elektriny a výrobca elektriny povinný konzultovať s PDS pripojenie 
spotrebičov, u ktorých je predpoklad ovplyvnenia distribučnej sústavy v neprospech 
ostatných odberateľov elektriny v rozsahu, ktorý prekračuje dovolené hranice 
stanovené platnými technickými normami. Ide hlavne o spotrebiče s jednorazovou, 
kolísavou, alebo nelineárnou časovo meniacou sa charakteristikou odberu elektriny, 
motorov s ťažkým rozbehom, kolísavým odberom elektriny alebo s čiastočným 
zapínaním  a o zváracie prístroje. 

13. Úmyselné zabránenie alebo vytváranie iných prekážok prístupu k určenému meradlu 
alebo k nemeraným častiam na odbernom mieste sa považuje za podstatné porušenie 
tejto zmluvy o pripojení.  

14. Žiadateľ je povinný zabezpečiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti pre vstup na dotknuté 
pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným pre výkon 
odpočtu určeného meradla.  

15. Žiadateľ podpisom zmluvy o pripojení poskytuje súhlas na spracovanie svojich 
osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto zmluve, čo je nevyhnutné pre riadnu 
identifikáciu žiadateľa na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas trvania zmluvy, 
najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých nárokov vzniknutých na základe 
zmluvy.  

16. Písomnosti sú doručované na adresy zmluvných strán uvedených v zmluve. 
17. Ak sa pridelená maximálna rezervovaná kapacita po uplynutí dvoch rokov od zmluvne 

dohodnutého termínu v odbernom mieste nevyužíva, zníži sa na skutočnú hodnotu 
využívania, najviac však na 50 % pôvodne dohodnutej maximálnej rezervovanej 
kapacity, ak sa žiadateľ s prevádzkovateľom sústavy nedohodne inak. Na základe 
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žiadosti žiadateľa v odbernom mieste o opätovné pridelenie pôvodnej maximálnej 
rezervovanej kapacity sa táto opätovne žiadateľovi bezplatne pridelí..   

 
§ 7 UKONČENIE A ZÁNIK ZMLUVY O PRIPOJENÍ   
 

1. Zmluva môže byť ukončená dohodou, odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných 
strán alebo výpoveďou zo strany žiadateľa.  

2. Zmluva o pripojení môže byť ukončená ukončením odberu elektriny zo strany 
odberateľa elektriny v odbernom mieste (zánik odberného miesta alebo odhlásenie 
odberateľa v odbernom mieste). Ukončenie odberu je možné ku ktorémukoľvek dňu 
v mesiaci, za predpokladu, že plánované ukončenie odberu oznámi odberateľ elektriny 
PDS najneskôr 10 dní vopred. V prípade, že odberateľ elektriny neoznámi plánované 
ukončenie odberu v uvedenej lehote, k ukončeniu odberu dôjde až odčítaním 
elektromera v danom odbernom mieste, ktoré je PDS povinný zabezpečiť v lehote 
desiatich dní od oznámenia odberateľa elektriny o ukončení odberu. Podrobnosti 
o postupe pri ukončení odberu sú uvedené v prílohe číslo 4 Prevádzkového poriadku 
PDS.  

3. Žiadateľ môže vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je             
2 mesiace a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď doručená.  

4. V prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou stranou môže 
dotknutá zmluvná strana odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom 
jeho doručenia. Za podstatné porušenie zmluvy sa pokladá najmä opakované 
porušovanie technických podmienok pripojenia.  

 
 
§ 8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán prechádzajú na prípadných právnych nástupcov 
zmluvných strán.  

2. PDS je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle § 68 zákona o energetike.   
3. Zmluvu je možné dopĺňať a meniť na základe písomných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami.  
4. Obchodné podmienky k zmluvám o pripojení sa menia na základe platného a účinného 

rozhodnutia úradu. O každej zmene je PDS povinný informovať prostredníctvom 
oznámenia na svojej internetovej stránke. 

5. Tieto Obchodné podmienky zabezpečujú jednotný a nediskriminačný prístup PDS    
ku všetkým účastníkom trhu. Odchýliť sa od týchto Obchodných podmienok je možné 
iba na základe zmluvy a iba v tých ustanoveniach, ktorých zmena nebude odporovať 
obsahu a účelu tohto Prevádzkového poriadku. 

 
III. Osobitné podmienky pre pripojenie výrobcov elektriny do distribučnej sústavy 
 
§ 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA   
 

1. Podmienky upravené v tomto bode III. tvoria špeciálnu úpravu voči všeobecným 
podmienkam upraveným v bode II tejto prílohy. V prípade, že sú ustanovenia bodu II 
a bodu III tejto prílohy v rozpore, platia osobitné podmienky uvedené v bode III tejto 
prílohy.  
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2. Podmienky upravené v tomto bode III. majú doplňujúci charakter ku bodu II tejto 
prílohy. Uvedené znamená, že na práva a povinnosti PDS a výrobcu elektriny 
vznikajúce v súvislosti s pripojením výrobného zdroja do DS, ktoré nie sú upravené 
v tomto bode III, sa vzťahuje primerane bod II tejto prílohy.  

 
§ 2 OSVEDČENIE O SÚLADE INVESTIČNÉHO ZÁMERU S DLHODOBOU 
KONCEPCIOU ENERGETICKEJ POLITIKY  
 

1. Výrobca elektriny musí nadobudnúť ešte pred podaním žiadosti o pripojenie do DS 
osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej 
politiky v zmysle Zákona o energetike.  

2. Osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej 
politiky SR (ďalej len „osvedčenie“ ) vydáva Ministerstvo hospodárstva SR               
na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Žiadateľ je v zmysle Zákona o energetike 
povinný ku žiadosti priložiť aj stanovisko PDS ku v zákone vymedzeným častiam 
žiadosti.  

3. Stanovisko PDS k vydaniu osvedčenia podľa Zákona o energetike platí jeden rok odo 
dňa jeho vydania a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané. 
O predlženie platnosti stanoviska je možné požiadať pred uplynutím jeho platnosti.  

4. Za účelom spracovania stanoviska PDS je nevyhnutné predložiť tieto podklady:  
 

 inštalovaný elektrický výkon (MVA, MW) 
 predpokladaná ročná výroba elektrickej energie (MWh) 
 základný druh technológie výroby elektriny a druh generátora (uhoľná, 

vodná, a iné; v prípade veternej elektrárne druh generátora                       
s charakteristikami regulácie výkonu, kompenzácie, atď.) 

 lokalita umiestnenia zdroja 
 sústava, do ktorej je zámer vyviesť výkon (prenosová sústava, resp. 

distribučná sústava - t.j. napäťová hladina 400 kV, 110 kV a pod.)  
 predpokladaný rok uvedenia do prevádzky  
 predpokladaná životnosť výrobného zdroja  
 iné podstatné faktory, ktoré žiadateľ požaduje, aby PDS zohľadnil  

 
§ 3 ŽIADOSŤ VÝROBCU ELEKTRINY O PRIPOJENIE VÝROBNÉHO ZDROJA 
DO DISTRIBUĆNEJ SÚSTAVY   
 

1. Každý žiadateľ o pripojenie zdroja na výrobu elektriny do DS je povinný zaslať 
vyplnený formulár „Žiadosť o pripojenie zdroja na výrobu elektriny do DS“ (ďalej 
Žiadosť) spolu s nasledovnými prílohami:  

 
 situačný plán v mierke 1:1 000 s vyznačením odberného miesta 

a susedných objektov (aj s popisnými číslami) 
 situácia širších vzťahov v mierke 1:10 000 
 projektová dokumentácia výrobného zariadenia (stavebnej 

a elektrotechnologickej časti), bez riešenia prípojky 
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 vyplnený formulár žiadosti na zásobovanie elektrinou počas výstavby 
(napojenie zariadenia staveniska) 

 navrhovaná jednopólová schéma vstupnej časti elektrického zariadenia 
žiadateľa s technickými údajmi 

 súhlas vlastníkov dotknutých nehnuteľností/súhlas obce (mesta) 
s výstavbou zdroja 

 platné osvedčenie Ministerstva hospodárstva SR o súlade investičného 
zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky 

2. V prípade, že má žiadosť nedostatky alebo neobsahuje všetky požadované prílohy, 
nebude žiadosť prijatá a žiadateľ bude vyzvaný na jej doplnenie. V odôvodnených 
prípadoch môže PDS požadovať doplnenie ďalších údajov potrebných                      
pre posúdenie žiadosti. Žiadateľ je povinný tieto údaje bezodkladne poskytnúť. 
Žiadosť je zaevidovaná dňom doručenia žiadosti bez nedostatkov, so všetkými 
požadovanými údajmi a prílohami k žiadosti 

3. Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie zdroja na výrobu elektriny do DS platí jeden rok 
odo dňa vydania a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané. 
O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné požiadať pred uplynutím jeho platnosti.  

4. Formulár žiadosti o pripojenie zdroja na výrobu elektriny do DS je uverejnená          
na internetovej stránke PDS.  

 
§ 4 ŠTÚDIA PRIPOJITEĽNOSTI   
 

1. V závislosti na charaktere zdroja a uvažovanom mieste pripojenia, vyplývajúceho       
z lokality umiestnenia zdroja, PDS má právo rozhodnúť o potrebe vypracovania štúdie 
pripojiteľnosti zdroja resp. zdrojov v dotknutej oblasti. Štúdia pripojiteľnosti zdroja   
sa vypracováva najmä v prípadoch, keď: 

- uvažovaný výkon zdroja je nad 1 MW 
- je predpoklad, že charakter zdroja bude mať negatívny spätný vplyv               

na distribučnú, resp. prenosovú sústavu 
- ide o neštandardné, resp. pilotné technické riešenie zdroja 

 
2. V prípade, že je nutné vypracovať štúdiu pripojiteľnosti, PDS sa vyjadrí žiadateľovi 

do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o pripojenie zdroja len s predbežným 
určením miesta (alebo miest) pripojenia do DS, pre ktoré bude potrebné posúdiť  
pripojiteľnosť zdroja v štúdii.  

3. V prípade, že je nutné vypracovať štúdiu pripojiteľnosti, PDS stanoví primeranú 
lehotu, v rámci ktorej je nutné uskutočniť koordinačné stretnutie vo veci vypracovania 
štúdie, pričom PDS navrhne miesto a čas stretnutia. Ak v rámci stanovej lehoty         
sa neuskutoční koordinačné stretnutie z dôvodov na strane žiadateľa o pripojenie, bude 
žiadosť o pripojenie do DS zamietnutá. Po koordinačnom stretnutí PDS uzavrie         
so žiadateľom o pripojenie Zmluvu o spolupráci pri stanovení technických podmienok 
pripojenia zdroja žiadateľa o pripojenie do DS VSD, vypracuje zadanie štúdie             
a zabezpečí samotné vypracovanie štúdie pripojiteľnosti. 

4. Náklady spojené s vypracovaním štúdie pripojiteľnosti znáša : 
4.1. žiadateľ o pripojenie zdroja, ak výsledky štúdie neumožnia prijať potrebné 

technické opatrenia v distribučnej sústave PDS, resp. prenosovej sústave    
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a na strane žiadateľa pre umožnenie pripojenie zdroja. Platobné 
podmienky, termín vypracovania štúdie a ostatné dojednania budú obsahom 
Zmluvy o spolupráci. 

4.2. náklady budú tvoriť súčasť celkových nákladov PDS spojených s pripojením 
žiadateľa a súvisiacich úprav distribučnej sústavy a prenosovej sústavy,        
ak výsledky štúdie umožnia prijať potrebné technické opatrenia pre 
umožnenie pripojenie zdroja. 

5. Počas doby vypracovania štúdie je žiadosť žiadateľa o pripojenie zdroja do DS 
evidovaná za predpokladu, že bola doručená PDS bez nedostatkov a s kompletnými 
prílohami k žiadosti.  

6. Po vypracovaní štúdie pripojiteľnosti s kladným výsledkom zašle PDS žiadateľovi    
do 30 kalendárnych dní písomné vyjadrenie.  

7. Ak na základe uskutočnených výpočtov alebo výstupov štúdie pripojiteľnosti nie je 
možné navrhovaný zdroj s požadovaným výkonom pripojiť do DS, PDS zamietne 
písomným vyjadrením pripojenie zdroja do sústavy, pričom náklady spojené 
s vypracovaním štúdie znáša žiadateľ o pripojenie podľa čl. 4.1. V prípade ak je to 
technicky možné, PDS navrhne žiadateľovi hodnotu akceptovateľného maximálneho 
výkonu zdroja v danom mieste pripojenia a súvisiace technické opatrenia. Žiadateľ   
na základe tohto vyjadrenia v prípade akceptácie návrhu PDS zosúladí svoj investičný 
zámer výstavby zdroja a predloží novú žiadosť o pripojenie zdroja do DS v termíne, 
ktorý mu stanoví PDS. Do tohto termínu bude žiadateľovi o pripojenie zdroja kapacita 
sústavy rezervovaná vo výške akceptovateľného maximálneho výkonu zdroja 
stanoveného PDS. Náklady spojené s vypracovaním štúdie v takomto prípade tvoria 
súčasť celkových nákladov PDS spojených s pripojením žiadateľa podľa čl. 4.2. 

 
§ 5 MIESTO PRIPOJENIA   
 

1. Ak je vyjadrenie žiadosti o pripojenie zdroja do DS kladné (v odôvodnených 
prípadoch založené na výsledkoch štúdie pripojiteľnosti- viď § 4 tohto bodu III), určí 
PDS žiadateľovi miesto pripojenia a technické podmienky súvisiace s pripojením 
zdroja, ako aj technické podmienky súvisiace s úpravami elektroenergetických 
zariadení PDS resp. PPS nevyhnutnými pre zabezpečenie požadovanej kapacity v DS 
resp. PS pre vyvedenie výkonu zdroja.“.  

 
 
 
 

 
Príloha č. 2 k prevádzkovému poriadku prevázdkovateľa distribučnej sústavy 

Východoslovenská distribučná, a.s. nadobúda účinnosť 10. júna 2008. 
 

Ostatné časti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
Východoslovenská distribučná, a.s. schváleného rozhodnutím č. 0069/2007/02/PP                  
zo dňa 19.12.2007 zostávajú nezmenené. 
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Odôvodnenie: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektorenergetiky (ďalej len 
„úrad“) rozhodnutím č. 0069/2007/02/PP zo dňa 19.12.2007 (ďalej len „rozhodnutie“) 
schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy           
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361 (ďalej len 
„VSD, a.s.“).  

 
 Úradu bol dňa 25.04.2008 pod podacím číslom 4220/2008/BA doručený „Návrh       
na zmenu rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví“ č. 01/VSD/2008 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len ,,návrh“), ktorý predložila spoločnosť     
VSD, a.s. 
 
 Dňa 25.04.2007 začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne konanie vo veci schválenia 
návrhu. 
 

Vzhľadom na to, že predložený návrh zmeny prevádzkového poriadku neposkytoval 
dostatočný podklad na vydanie rozhodnutia o schválení zmeny prevádzkového poriadku, úrad 
listom č. 4445/2008/BA zo dňa 05.05.2008 vyzval účastníka konania VSD a.s. na odstránenie 
nedostatkov podania do 19.05.2008 a súčasne rozhodnutím č. 03/1556-2008-BA/PK             
zo dňa 05.05.2008 podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku prerušil konanie.  

 
Prepracovaný a doplnený návrh zmeny prevádzkového poriadku účastník konania 

VSD, a.s predložil úradu dňa 21.05.2008 pod podacím číslom 4974/2008/BA. 
 
Návrh znenia prílohy číslo 2 predložila VSD, a.s. na schválenie úradu v  zmysle          

§ 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v  sieťových odvetviach a  o  zmene            
a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu nadobudnutia 
účinnosti zákona č. 112/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. 
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z dôvodu zmeny 
spôsobu riešenia problematiky pripojenia do sústavy súvisiacou s nárastom počtu žiadostí 
o pripojenie zo strany výrobcov elektriny do distribučnej sústavy. 

  
 Úrad po preskúmaní predloženého návrhu a jeho súladu so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, osobitne so 

- zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

- zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

- nariadením vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá    
pre fungovanie trhu s elektrinou, 

dospel k záveru, že návrh prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. spĺňa požiadavky 
na jeho schválenie a  rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Poučenie:  
  

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať                     
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, P. O. Box 12,     
Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.   
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jozef Holjenčík 
                                                                     predseda Rady pre reguláciu             
                                                                                                         vykonávajúci pôsobnosť                               
                                                                                                                predsedu úradu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
 


