
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: 0111/2009/E-PP                                                                                     Bratislava, 16.4.2009 
Číslo spisu: 2256-2008-BA 

 
 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán 
príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci 
schválenia prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy 

 
rozhodol 

 
podľa § 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 tak, že pre prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s., Šoltésovej 5, 040 01 Košice,            
IČO 36 804 070, schvaľuje tento prevádzkový poriadok prevádzkovateľa sústavy: 

 
 
 

Prevádzkový poriadok 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy  

spoločnosti ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s. 
 
Obsah: 
I. Úvodné ustanovenia 
II. Výklad pojmov 
III. Zmluvy 
IV. Obchodné podmienky  
V. Proces zmeny dodávateľa  
VI. Bilančné skupiny, typové diagramy odberu a typové diagramy zdrojov 
 
 
Prílohy: 
1. Obchodné podmienky k zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a o distribúcii elektriny. 
2. Obchodné podmienky k zmluve o pripojení do distribučnej sústavy. 
3. Obchodné podmienky pre rámcovú distribučnú zmluvu. 
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I. Úvodné ustanovenia 
 

1. Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, 
a.s., Šoltésovej 5, 040 01 Košice (ďalej len „Prevádzkovateľ DS“) je vypracovaný na základe 
§12a ods. 6 zákona číslo 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“),    
a schvaľuje ho Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), čím sa stáva 
záväzným pre účastníkov trhu s elektrinou. 

2. Pojmy používané v Prevádzkovom poriadku sú používané a vykladané v súlade so zákonom 
číslo 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o energetike“), a s ostatnými právnymi predpismi vydanými na jeho 
základe. 

3. Prevádzkový poriadok garantuje ochranu práv užívatelov DS, ako aj oprávnených záujmov 
Prevádzkovateľa DS tak, aby mohol efektívne napĺňať svoje postavenie na trhu s elektrinou. 

4. Prevádzkový poriadok stanovuje zásady a pravidlá pre vzťahy vznikajúce medzi 
Prevádzkovateľom DS a užívateľmi DS, najmä pri prístupe do sústavy, distribúcii elektriny, 
zabezpečovaní požadovaného príkonu v DS, ako aj pri odpočtoch a výmene dát.  

5. Z titulu charakteru DS, ktoré je pripojené k distribučnej sústave Východoslovenská 
distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“) sa bilančné skupiny a typové diagramy odberu neaplikujú. 

6. Proces zmeny Dodávateľa definuje postupy pre uplatnie pravidiel trhu, kde Prevádzkovateľ 
DS vystupuje ako nezávislá inštitúcia umožnujúca účastníkom trhu nediskriminačným 
spôsobom zmenu Dodávateľa v zmysle právnych predpisov. 

7. Prevádzkový poriadok a jeho prílohy možno meniť a dopĺňať len formou návrhov zmien        
a doplnkov predložených Prevádzkovateľom DS na schválenie ÚRSO. ÚRSO rozhodnutím 
zmenu alebo doplnok schváli alebo zamietne. 

8. Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO,      
ktorým bol schválený. 

 
II. Výklad pojmov 
 
1. DS prevádzkovaná spoločnosťou ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s. – sústava na časti 

vymedzeného územia v rozsahu udeleného povolenia na podnikanie, ktorú udelil spoločnosti 
ÚRSO. 

2. Zmluva o prístupe do DS a o distribúcii elektriny - záväzok Prevádzkovateľa DS dopraviť 
dohodnuté množstvo elektriny vrátane služieb spojených s distribúciou (napr. systémové 
služby, používanie prenosovej sústavy, náhradné zásobovanie, prípadne iné) pre Odberateľa 
za regulovanú cenu. 

3. Zmluva o pripojení k DS - záväzok Prevádzkovateľa DS pripojiť k DS zariadenie Odberateľa 
a umožniť dodávku elektriny. 

4. Rámcová distribučná zmluva - vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom DS     
a Dodávateľom, ktorý dodáva elektrinu na vymedzenom území Prevádzkovateľa DS,     
najmä pravidlá pre distribúciu elektriny do odberného miesta zásobovaného Dodávateľom, 
ako aj výmena dát a informácií medzi zmluvnými stranami. 

5. Zmluva o združenej dodávke elektriny - zmluva medzi Dodávateľom elektriny                       
a prevádzkovateľom inej DS pripojenej k DS ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s., na základe 
ktorej sa Dodávateľ zaväzuje pre Odberateľa zabezpečiť dodávku silovej elektriny, 
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distribúciu elektriny vrátane ostatných regulovaných zložiek a prevzatie zodpovednosti        
za odchýlku Odberateľa. 

6. Maximálna kapacita pripojenia - hodnota maximálneho možného príkonu do odberného 
miesta, stanovená v zmluve o pripojení. 

7. Požadovaný príkon – hodnota dohodnutá v zmluve o prístupe do sústavy a o distribúcii 
elektriny. Táto nemôže byť vyššia ako je maximálna kapacita pripojenia. 

8. Zmenový zoznam - zoznam slúžiaci na výmenu informácii v rámci procesu zmeny 
Dodávateľa, zabezpečuje jednotný komunikačný kanál pre účastníkov trhu.  

9. Proces zmeny Dodávateľa - postupnosť aktivít v priebehu zmeny Dodávateľa, vrátane 
spôsobu výmeny informácií medzi jednotlivými účastníkmi trhu. 

 
III. Zmluvy 
 
1. Prevádzkovateľ  DS využíva pri výkone svojej činnosti najmä tieto zmluvy: 

- zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a o distribúcii elektriny, 
- zmluva o pripojení k distribučnej sústave, 
- rámcová distribučná zmluva.  

 
2. Prevádzkovateľ DS je v odôvodnených prípadoch oprávnený uzavrieť aj iný typ zmluvy,     

ak jej uzavretie umožní lepší výkon práv a povinností účastníkov trhu s elektrinou. Takýto typ 
zmluvy nesmie odporovať obsahu a účelu záväzných predpisov, najmä zákonu o energetike   
a súvisiacich predpisov. 

 
3. Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a o distribúcii elektriny.  
 
Prevádzkovateľ DS sa touto zmluvou, ktorá musí mať písomnú formu, zaväzuje dopraviť 
dohodnuté množstvo elektriny vrátane služieb spojených s distrubúciou pre Odberateľa              
za regulovanú cenu .  

Zmluva obsahuje najmä: 

a)    výšku požadovaného príkonu, 
b) spôsob prístupu prevádzkovateľa DS k meraciemu zariadeniu a spôsob zisťovania 

údajov, 
c) spôsob merania a stanovenie náhradných hodnôt, 
d) cenu a spôsob platby za služby spojené s používaním DS a súvisiacich služieb a odkaz 

na rozhodnutie úradu, 
e) spôsob riešenia sporov, 
f) začiatok účinnosti a dobu trvania zmluvy, 
g) podmienky odstúpenia od zmluvy, 
h) podmienky ukončenia prístupu do DS. 

 
4. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy. 

 
Prevádzkovateľ DS sa touto zmluvou, ktorá musí mať písomnú formu, zaväzuje pripojiť k DS 
zariadenie Odberateľa a umožniť dodávku elektriny. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť podiel         
na oprávnených nákladoch na pripojenie.  

Zmluva obsahuje najmä: 
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a) maximálnu kapacitu pripojenia, 
b) dohodnutú úroveň zabezpečenia a spoľahlivosti dodávky, 
c) podmienky pripojenia zariadenia, 
d) umiestnenie odberného zariadenia, 
e) spôsob merania, 
f) cenu za pripojenie a odkaz na rozhodnutie úradu, 
g) termín a miesto pripojenia, 
h) spôsob riešenia sporov, 
i) rozsah a podmienky úhrady podielu nákladov na pripojenie, 
j) dobu trvania zmluvy, 
k) podmienky odstúpenia od zmluvy, 
l) podmienky ukončenia pripojenia. 

 
5. Rámcová distribučná zmluva  

 
Rámcovou distribučnou zmluvou sa upravujú v písomnej forme vzájomné práva a povinnosti 
medzi Prevádzkovateľom DS a Dodávateľom, ktorý zásobuje Odberateľa na vymedzenom území 
Prevádzkovateľa DS. V prípade, že Dodávateľ uzatvoril s Odberateľom zmluvu o združenej 
dodávke, je predmetom rámcovej dodávateľskej zmluvy aj záväzok Prevádzkovateľa DS 
zabezpečiť distribúciu do tohto odberného miesta, a záväzok Dodávateľa za distribúciu a ostatné 
regulované položky zaplatiť. Rámcovú distribučnú zmluvu musí s Prevádzkovateľom DS 
uzavrieť každý Dodávateľ zásobujúci Odberateľa na vymedzenom území Prevádzkovateľa DS.  
V prípade, že Prevádzkovateľ DS v rámci procesu zmeny Dodávateľa zistí, že s novým 
Dodávateľom nemá uzatvorenú platnú rámcovú distribučnú zmluvu, je táto skutočnosť prekážkou 
riadneho dokončenia procesu zmeny Dodávateľa.  

 

Zmluva obsahuje najmä: 

 
a) označenie zmluvných strán, 
b) spôsob identifikácie odberného miesta zásobovaného Dodávateľom na vymedzenom 

území, 
c) pravidlá distribúcie do odberného miesta vrátane platobných podmienok, 
d) výmenu dát medzi Prevádzkovateľom DS a Dodávateľom. 

 
6. Časti obsahu zmlúv sú vymedzené aj Obchodnými podmienkami (ďalej len „OP“) 

k jednotlivým zmluvám podľa bodu IV. tohto Prevádzkového poriadku. Obsah jednotlivých 
zmlúv musí byť v súlade so záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom o energetike 
a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá  
pre fungovanie trhu s elektrinou. 

 
IV. Obchodné podmienky 
 
1. OP k zmluvám Prevádzkovateľa DS obsahujú najmä: 
 

- práva a povinnosti zmluvných strán, 
- spôsob merania elektriny a vykonávania odpočtov, 
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- spôsob stanovenia ceny a spôsob úhrady platieb, 
- podmienky pre obmedzenie a prerušenie distribúcie elektriny, 
- pravidlá pre ukončenie zmluvného vzťahu, 
- ustanovenia o predchádzaní škodám, 
- pravidlá pre uplatňovanie reklamácií. 
 
Obchodné podmienky k zmluve o prístupe do DS a o distribúcii elektriny      Príloha č.1, 
Obchodné podmienky ku zmluve o pripojení do DS                                           Príloha č.2, 
Obchodné podmienky pre rámcovú distribučnú zmluvu                                    Príloha č.3. 

 
V. Proces zmeny Dodávateľa 
 
Proces zmeny Dodávateľa zabezpečuje plynulý priebeh procesov a informovanosť účastníkov 
trhu v rámci nasledovných prípadov: 
Proces zmeny Dodávateľa :  
Odberateľ mení Dodávateľa elektriny, od ktorého bude v budúcnosti nakupovať silovú elektrinu. 
Celý proces trvá 40 kalendárnych dní. V rámci tohto času dochádza k výmene informácií medzi 
jednotlivými zúčastnenými subjektami (Odberateľ, doterajší a nový Dodávateľ, Prevádzkovateľ 
DS).  
Tento proces a v rámci neho aj uzatváranie zmlúv o pripojení ako i o prístupe do DS                    
a o distribúcii elektriny, vrátane montáže meradla zastrešuje Prevádzkovateľ DS.  
Zmluvy o dodávke silovej elektriny však nie sú týmto procesom pokryté. Za tieto nesie 
zodpovednosť Odberateľ (výpoveď u doterajšieho Dodávateľa, uzavretie novej zmluvy s novým 
Dodávateľom). V rámci tohto procesu dochádza aj k uzavretiu rámcovej distribučnej zmluvy 
medzi Prevádzkovateľom DS a Dodávateľom zásobujúcim odberné miesto na vymedzenom 
území Prevádzkovateľa DS. 
 
Realizácia zmeny Dodávateľa trvá 40 kalendárnych dní. To znamená, že proces musí začať 
minimálne 40 kalendárnych dní pred plánovaným dňom zmeny. Ak bude Odberateľ, alebo jeho 
Dodávateľ iniciovať zmenový proces neskôr ako 40 kalendárnych dní pred plánovaným dňom 
zmeny, bude zmena zamietnutá. V procese je zohľadnené aj jednorazové doplnenie neúplných 
údajov. 
 
Zisťovanie spotreby. 
Zisťovanie spotreby k stanovenému dňu zmeny pre Odberateľa prebieha prostredníctvom 
odpočtu stavu určeného meradla Prevádzkovateľom DS, čo je podkladom na vyúčtovanie            
v zmysle zverejneného cenníka tomu, kto odpočet požaduje. Ak odpočet požadujú viacerí 
účastníci trhu, tak sa fakturuje tomu, kto túto požiadavku oznámil ako prvý. 
 
Námietka proti zmene. 
Ak je doterajší Dodávateľ toho názoru, že zmluvný vzťah jestvujúci medzi ním a Odberateľom je 
platný aj po rozhodujúcom dni zmeny, má v priebehu štyroch pracovných dní od doručenia 
zmenového zoznamu možnosť podať u Prevádzkovateľa DS námietku proti zmene. 
Námietka sa do zmenového zoznamu zaznačí, pričom zdôvodnenie námietky ako aj informácia, 
kedy sa zmluvný vzťah ukončí, alebo kedy sa môže vypovedať, sa uvedie v poznámkovom poli 
zmenového zoznamu. Prevádzkovateľ DS podá námietku v priebehu dvoch pracovných dní 
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novému Dodávateľovi. Zoznam s námietkami obsahuje len meno Odberateľa , proti zmene 
ktorého námietka jestvuje. Pole „Protest“ označí starý Dodávateľ „x“. 
Len ak nový Dodávateľ podá v priebehu troch pracovných dní od doručenia námietky 
prostredníctvom zodpovedajúceho záznamu v zmenovom zozname vyhlásenie 
Prevádzkovateľovi DS, že zmenu treba predsa vykonať, tento ju musí vykonať. Ak treba zmenu 
vykonať, tak nový Dodávateľ uvedie v poli „Protest“ príslušného dátového záznamu značku    
„Z“ (zmena). Ak námietku akceptuje, tak ponechá v poli „x“ a zmena sa nevykoná. 
 
Priebeh procesu. 
Proces zmeny Dodávateľa sa člení na 2 dielčie procesy: 
• Zmena Dodávateľa, 
• Námietka. 
 
Vypovedanie starej dodávateľskej zmluvy u starého Dodávateľa musí prebehnúť samostatne        
a včas zo strany Odberateľa, alebo ním splnomocneného nového Dodávateľa. 
 
Procesy odrážajú výmenu informácií pri zmene Dodávateľa z pohľadu Prevádzkovateľa DS. 
Ak zmenu Dodávateľa oznámi sám Odberateľ a nie jeho nový Dodávateľ, tak je možné odovzdať 
potrebnú informáciu nielen e-mailom, (táto nemusí mať formát zmenového zoznamu),              
ale aj poštou, prostredníctvom faxu, alebo kuriérskou službou. Informáciu však treba v každom 
prípade odovzdať včas – platí dátum príchodu. Za dátum príchodu sa pri odovzdaní informácie 
považuje okamih vygenerovania odpovede o prijatí e-mailu u Prevádzkovateľa DS, pri odovzdaní 
informácie poštou dátum uvedený na pečiatke poštovej podateľne Prevádzkovateľa DS,             
pri komunikácii prostredníctvom faxu generovaním potvrdenia o prijatí faxu a pri použití 
kuriérskej služby dátum uvedený v preberacom protokole pri podpise pracovníka 
Prevádzkovateľa DS. Po obdržaní informácie od Odberateľa vyzve Prevádzkovateľ DS 
označeného nového Dodávateľa, aby mu doručil potrebný zmenový zoznam. 
 

 
VI. Bilančné skupiny, typové diagramy zdrojov a typové diagramy odberu 
 
1. Bilančné skupiny sa neaplikujú z dôvodu konfigurácie DS. 
2. Typové diagramy sa neaplikujú z dôvodu konfigurácie DS. 
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Príloha č.1 
 
Obchodné podmienky k zmluve o prístupe do DS a o distribúcii elektriny  
 
A. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1. Obchodné podmienky k zmluve o prístupe do DS a o distribúcii elektriny                    
tvoria neoddeliteľnú súčasť Prevádzkového poriadku spoločnosti                 
ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s. (dalej len „Prevádzkovateľ DS“) a platia                
pre Odberateľa pripojeného k DS spoločnosti ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s. 

2. Obchodné podmienky upravujú v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“)            
a zákona č.276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), ako i v zmysle 
právnych predpisov vydaných na ich základe, vzťahy medzi Prevádzkovateľom DS          
a Odberateľom.  

3. Obchodné podmienky ako súčasť Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa DS sú 
schvaľované rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). 
Každá zmena alebo doplnenie týchto Obchodných podmienok je možná iba na základe 
rozhodnutia ÚRSO. 

 
B. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA DS 
 
1. Prevádzkovateľ DS sa zaväzuje zabezpečit distribúciu elektriny vo výške dohodnutého 

príkonu, s výnimkou, ak tomu bránia okolnosti nezávislé na vôli Prevádzkovateľa DS. 
2. Požadovaný príkon dohodnutý v zmluve o prístupe do DS a o distribúcii elektriny (ďalej len 

„zmluva“) predstavuje hodnotu, ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna kapacita pripojenia, 
ktorá je k dispozícii na fyzicku prepravu elektriny do miesta odberu. 

3. Zmena dohodnutého požadovaného príkonu si vyžaduje zvláštne dojednania. 
4. V prípade prekročenia dohodnutého príkonu má Prevádzkovateľ DS právo účtovať 

Odberateľovi za každý takto prekročený kW príkonu cenu v zmysle cenníka distribúcie 
elektriny (ďalej len „cenník“) schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

5. Prevádzkovateľ DS sa zaväzuje zabezpečit systémové služby, slúžiace na zaistenie kvality 
elektriny odoberanej z DS. 

6. Ak je distribúcia elektriny zabezpečovaná cez zariadenie, ktoré nie je vo vlastníctve, 
prenájme alebo správe Prevádzkovateľa DS, nezodpovedá Prevádzkovateľ DS za škodu, 
prípadne ušlý zisk pri prerušení distribúcie elektriny prípadne znížení jej kvality z dôvodu 
poruchy na tomto zariadení. 

 
C. POVINNOSTI ODBERATEĽA 
 
1. Odberateľ sa zaväzuje dodržiavat dohodnutý požadovaný príkon a dodržiavať podmienky 

pripojenia, stanovené príslušnými právnymi predpismi. 
2. Predpokladom pre uzavretie zmluvy je uzavretie zmluvy o pripojení a splnenie všetkých        

v zmluve o pripojení uvedených podmienok. 
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3. Odberateľ je v zmysle § 29 zákona o energetike povinný pred uzavretím zmluvy o prístupe   
do DS a o distribúcii elektriny uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlok. 

4. V prípade Odberateľa, ktorý je napojený na zariadenie Prevádzkovateľa DS prostredníctvom 
iného zariadenia, ktoré nie je vo vlastníctve Prevádzkovateľa DS, je podmienkou uzatvorenia 
zmluvy preukázanie súhlasu vlastníka daného zariadenia s tým, že Odberateľovi bude 
distribuovaná elektrina cez jeho zariadenie. Uvedené neplatí, ak má vlastník predmetného 
zariadenia uzavretú s Prevádzkovateľom DS zmluvu o pripojení. 

5. Odberateľ s mesačným vyúčtovaním si objednáva na obdobie príslušného roka ročnú hodnotu 
jeho požadovaného príkonu. Dohodnutý požadovaný príkon je uvedený v zmluve. 

6. Odberateľ sa zaväzuje udržiavat svoje odberné zariadenie v stave, ktorý zodpovedá 
príslušným technickým normám a platným právnym predpisom. Pri zmenách – napr. 
inštalovaných spotrebičov, konfigurácie siete v rámci platného dohodnutého príkonu            
sa odberateľ zaväzuje konzultovať s Prevádzkovateľom DS tieto zmeny, pokiaľ je predpoklad 
negatívneho vplyvu na  DS, alebo na ostatných odberateľov v rozsahu, ktorý prekračuje 
dovolené hranice stanovené platnými technickými normami. 

7. Podmienky pripojenia vlastného zdroja elektrickej energie je Odberateľ povinný vždy 
prejednať s Prevádzkovateľom DS. 

8. Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v prípade hroziaceho alebo existujúceho stavu núdze 
podľa príslušných právnych predpisov. 

 
D. MERANIE ELEKTRINY A VYKONÁVANIE ODPOČTOV 
 
1. Odčítanie určených meradiel, ako aj poskytnutie hodnôt určených meradiel vykoná 

Prevádzkovateľ DS. 
2. Spôsob merania elektriny, vykonávanie odpočtov a poskytovanie nameraných údajov sa riadi 

platnými právnymi predpismi, ktorými sa stanovujú podmienky merania elektriny                  
a odovzdávania technických údajov a technickými podmienkami prevádzkovania DS. 

3. Montáž určeného meradla zabezpečuje Prevádzkovateľ DS, alebo ním splnomocnený subjekt 
po splnení ním stanovených technických podmienok pre meranie elektriny, ak je montáž 
meracej sústavy možná. 

4. Priebehové meranie sa inštaluje pre každé odberné miesta s požadovaným príkonom väčším 
ako 250 kW. Náklady s tým spojené znáša Prevádzkovateľ DS. 

5. Odberateľ sa stará o určené meradlo tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo odcudzeniu     
a sleduje jeho riadny chod. Všetky závady na meracom zariadení vrátane porušenia zaistenia 
proti neoprávnenej manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, ohlási okamžite Prevádzkovateľovi DS. 

6. Pripojenie podružných meracích, kontrolných, signalizačných a regulačných zariadení 
napojených na meracie zariadenie Prevádzkovateľa DS, alebo k príslušnému meraciemu 
transformátoru je možné len so súhlasom Prevádzkovateľa DS. Predmetné zariadenia pripája 
Prevádzkovateľ DS na náklady Odberateľa. 

7. Odberateľ je povinný umožnit Prevádzkovateľovi DS inštaláciu meracích zariadení a prístup 
k meraciemu zariadeniu za účelom vykonania kontroly, odpočtu, údržby, výmeny alebo 
odobratia meracieho zariadenia. Uvedené sa vzťahuje aj na meracie zariadenia určené          
na meranie úrovne negatívneho spätného pôsobenia zariadenia Odberateľa na DS 
Prevádzkovateľa DS. 

8. Ak má Odberateľ elektriny pochybnosti o správnosti údajov určeného meradla, alebo zistí    
na ňom závadu, písomne požiada Prevádzkovateľa DS o jeho preskúšanie. Prevádzkovateľ 
DS je povinný na základe písomnej žiadosti Odberateľa elektriny do 30 dní od jej doručenia 
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overiť určené meradlo. O výsledku skúšky je Prevádzkovateľ DS povinný Odberateľa 
písomne informovať do 15 dní po obdržaní výsledku skúšky. Skúška sa vykoná podľa 
príslušnej technickej normy. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady 
spojené s jeho preskúšaním a výmenou Prevádzkovateľ DS. Ak sa na určenom meradle 
nezistila chyba, uhrádza náklady spojené s jeho preskúšaním Odberateľ. 

9. Ak na určenom meradle vznikne taká porucha, že nemožno určiť množstvo odobratej 
elektriny, to sa určí podľa výšky spotreby v predchádzajúcom porovnateľnom období             
(v rovnakých mesiacoch pred rokom z dôvodu porovnateľných poveternostných a teplotných 
podmienok), v ktorom bola spotreba meraná správne. Ak spotrebu nemožno takto určit, alebo 
došlo preukázateľne k výkonovým zmenám na odbernom zariadení, určí sa množstvo 
odobratej elektriny dodatočne podľa výšky spotreby v nasledujúcom období, alebo dohodou 
medzi Odberateľom a Prevádzkovateľom DS. 

10. V prípade nemožnosti prístupu k určenému meradlu v čase odpočtu dodanej elektriny, 
spotreba elektriny sa vyúčtuje podľa spotreby minulého porovnateľného obdobia, alebo podľa 
hodnôt dohodnutých na príslušné obdobie. 

11. Úmyselné znemožnenie prístupu k meradlu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 
 
E. CENY A SPÔSOB ÚHRADY PLATIEB 
 
1. Cenu za distribúciu, krytie strát a prístup do DS, ako aj ostatné regulované položky (napríklad 

cena za prenos elektriny, systémové služby, náklady systému) bude prevádzkovateľ DS 
účtovat Odberateľovi podľa platných a účinných cenových rozhodnutí ÚRSO. V prípade 
zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas platnosti zmluvy bude Prevádzkovateľ DS 
faktúrovať Odberateľovi novú cenu odo dňa účinnosti rozhodnutia ÚRSO, ktorým došlo        
k úprave ceny. 

2. K cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov. 
3. Cena v členení podľa odseku 1. sa účtuje mesačnými faktúrami za obdobie, ktoré je 

vymedzené kalendárnym mesiacom. 
4. Platenie za distribúciu elektriny sa bude vykonávať formou platenia záloh v dohodnutej 

výške. Zaplatené zálohy sú odpočítané v mesačnom vyúčtovaní. Rozdiel medzi zálohou         
a celkovou vyúčtovanou čiastkou je vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým,             
že doplatok hradí Odberateľ v termíne splatnosti tak, aby bol v deň splatnosti pripísaný        
na účet Prevádzkovateľa DS. Prípadné preplatky vráti Prevádzkovateľ DS Odberateľovi 
bezhotovostným prevodom na jeho účet v lehote splatnosti dohodnutej v zmluve. 

5. Faktúry za službu distribúcie sa uhrádzajú podľa dátumu splatnosti uvedenom na faktúre. 
Zaplatením sa rozumie pripísanie celej faktúrovanej čiastky na účet Prevádzkovateľa DS, 
resp. Odberateľa uvedený na faktúre. 

6. Ak pripadne deň splatnosti platby na deň pracovného voľna, alebo na deň pracovného pokoja, 
je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň. 

7. O výške záloh za distribúciu na nasledujúci mesiac je Odberateľ informovaný na každej 
mesačnej faktúre alebo iným dohodnutým spôsobom. 

8. V prípade omeškania s úhradou dohodnutých platieb je Prevádzkovateľ DS oprávnený 
účtovať Odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania. 

9. Počet dní omeškania v prípade neskorej úhrady zálohy sa počíta od dátumu splatnosti zálohy 
do dátumu jej úhrady, najdlhšie však do dátumu splatnosti faktúry za obdobie, ktorého          
sa záloha týkala. 
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10. V prípade, že je Odberateľ v omeškaní, započítavajú sa jeho platby najprv na úroky a sankčné 
poplatky, a až potom na istinu. 

11. Všetky platby sa uskutočňujú bezhotovostne, buď inkasom z bankového účtu Odberateľa, 
alebo príkazom k úhrade v prospech Prevádzkovateľa DS, na číslo účtu uvedené na mesačnej 
faktúre, ak sa Odberateľ nedohodne s Prevádzkovateľom DS inak. V prípade, že faktúra 
nebude obsahovať číslo účtu, je Odberateľ povinný uskutočniť platbu na číslo účtu 
Prevádzkovateľa DS uvedeného v zmluve. Spôsob platby je dohodnutý v zmluve. 

12. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. 
Konštantné symboly budú používané podľa platných bankových pravidiel. 

13. Pokiaľ Odberateľ poukáže platbu s nesprávnym variabilným, alebo konštantným symbolom, 
alebo ju poukáže na iný bankový účet Prevádzkovateľa DS ako je uvedený na faktúre, je 
Prevádzkovateľ DS oprávnený mu platbu vrátiť ako neidentifikovateľnú a účtovať mu úrok     
z omeškania za oneskorené platenie od dátumu splatnosti až do obdržania správne poukázanej 
platby. 

14. Adresa pre zasielanie faktúr je dohodnutá v zmluve. 
15. V prípade, že je Odberateľ v omeškaní so zmluvne dohodnutou platbou, Prevádzkovateľ DS 

má právo zaslať mu upomienku s výzvou na zaplatenie. Poplatok za upomienku v zmysle 
platného cenníka uhrádza Odberateľ. V prípade neuhradenia dĺžnej sumy v lehote uvedenej   
v upomienke je Prevádzkovateľ DS oprávnený v zmysle zákona o energetike obmedziť,  
alebo prerušit distribúciu do odberného miest Odberateľa. 

 
F. OBMEDZENIE A PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE 
 
Prevádzkovateľ DS má právo obmedziť alebo prerušit distribúciu elektriny v prípadoch 
uvedených v zmysle zákona o energetike. 
 
G. UKONČENIE A ZÁNIK ZMLUVY 
 
1. Ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú, zaniká uplynutím lehoty na ktorú bola uzatvorená. 
2. Zmluva môže byt ukončená dohodou zmluvných strán. 
3. Zmluva môže byť ukončená ukončením odberu elektriny zo strany Odberateľa v odbernom 

mieste (zánik odberného miesta alebo odhlásenie Odberateľa v odbernom mieste). Ukončenie 
odberu je možné v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve.  

4. V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Odberateľa, najmä v prípade,                   
že Odberateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry za distribúciu, a faktúru neuhradil ani         
v dodatočnej lehote určenej Prevádzkovateľom DS, alebo v prípade, že Odberateľ svojím 
odberom ohrozuje bezpečnosť, spoľahlivosť alebo kvalitu dodávky elektriny, alebo negatívne 
ovplyvňuje DS v rozsahu, ktoré presahujú dovolené hranice, je Prevádzkovateľ DS 
oprávnený odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia 
Odberateľovi. 

5. V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Prevádzkovateľa DS môže Odberateľ      
od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia 
Prevádzkovateľovi DS. 

6. Zmluva stráca platnosť aj ukončením Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia 
Odberateľa k DS. 

7. Odberateľ je oprávnený vypovedať zmluvu, aj keď bola uzavretá na dobu určitú,                 
bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť 
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prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Týmto 
nie sú dotknuté lehoty týkajúce sa zmeny Dodávateľa upravené v osobitných právnych 
predpisoch. 

8. V prípade, že je Odberateľ pripojený k zariadeniu Prevádzkovateľa DS prostredníctvom 
zariadenia, ktoré nie je vo vlastníctve Prevádzkovateľa DS, zaniká zmluva o distribúcii          
aj ukončením odberu vlastníka predmetného zariadenia (zrušenie odberného miesta),              
a v prípade, že vlastník predmetného zariadenia nemá uzavretú s Prevádzkovateľom DS 
zmluvu o pripojení, aj zmenou vlastníka predmetného zariadenia. O ukončení odberu 
vlastníka zariadenia alebo o zmene vlastníka zariadenia je povinný Prevádzkovateľ DS 
dotknutých Odberateľov vopred informovať a zároveň ich vyzvať, aby v tejto lehote vykonali 
opatrenia, ktoré by zabránili ukončeniu platnosti zmlúv o distribúcii, najmä aby odkúpili 
alebo prenajali zariadenie od vlastníka zariadenia v prípade ukončenia odberu vlastníka 
zariadenia, alebo aby si upravili svoje zmluvné vzťahy s novým vlastníkom zariadenia.         
V prípade, ak tak Odberatelia vo vyššie spomenutej lehote neurobia, zmluvy o distribúcii 
s dotknutými Odberateľmi zanikajú. 

 
H. PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM 
 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktorých sú  

si vedomé, že by mohli viesť ku škodám a usilovať sa o odvrátenie hroziacich škôd. 
2. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností 

vyplývajúcich zo Zmluvy o distribúcii, a to v prípadoch, keď toto neplnenie bolo výsledkom 
okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov, alebo za podmienok vyplývajúcich z platných 
právnych predpisov. 

3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť je považovaná prekážka, ktorá nastala po uzavretí 
zmluvy nezávisle na vôli jednej zo zmluvných strán a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá 
rozumne predpokladať, že by túto prekážku, alebo jej následky odvrátila. Strana dotknutá 
okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť, je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne 
písomne informovať druhú zmluvnú stranu a vyzvať ju k rokovaniu. Na požiadanie predloží 
zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, druhej zmluvnej 
strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, 
pokračujú po vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť v plnení svojich záväzkov podľa 
tejto zmluvy, pokiaľ je to rozumne možné a budú hľadať iné alternatívne prostriedky          
pre plnenie Zmluvy, ktorým nebránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 

 
I.. REKLAMÁCIE 
 
1. Ak vzniknú chyby pri fakturácii spôsobené nesprávnym odpočtom, použitím nesprávnej 

konštanty, uvedením nesprávnej ceny, chybou v počítaní a podobne, majú Odberateľ,      
alebo Prevádzkovateľ DS nárok na vyrovnanie nesprávne faktúrovaných čiastok. 

2. Odberateľ uplatní reklamáciu u Prevádzkovateľa DS na adrese uvedenej na faktúre písomnou 
formou do 15 dní odo dňa zistenia, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa splatnosti faktúry. 
Reklamácie uplatnené po tomto termíne nebude Prevádzkovateľ DS akceptovať. Reklamácia 
neoprávňuje Odberateľa k nezaplateniu faktúry. 

3. Prevádzkovateľ DS reklamáciu prešetrí a výsledok oznámi Odberateľovi v lehote 30 dní     
odo dňa doručenia reklamácie. 
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4. V prípade, že výsledkom šetrenia je zníženie fakturovanej čiastky, vystaví Prevádzkovateľ 
DS Odberateľovi faktúru  - dobropis a ak Odberateľ uhradil pôvodnú faktúru, dobropisovanú 
čiastku mu bezodkladne vráti. V prípade, že pôvodnú faktúru Odberateľ neuhradil, započíta 
Prevádzkovateľ DS dobropisovanú čiastku s pôvodnou faktúrou. V prípade, že výsledkom 
šetrenia reklamácie je zvýšenie fakturovanej čiastky, vystaví Prevádzkovateľ DS 
Odberateľovi faktúru - ťarchopis, ktorý Odberateľ uhradí na účet Prevádzkovateľa DS           
v lehote splatnosti, t.j. 14 dní od jeho vystavenia. 

 
J. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami dôverné 

informácie. Žiadna zo zmluvných strán bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 
neposkytne informácie o obsahu tejto zmluvy s výnimkou verejne publikovaných informácii, 
a to ani v čiastkovom rozsahu tretej strane s výnimkou osôb ovládajúcich a osôb ovládaných 
rovnakou ovládajúcou osobou. Rovnakým spôsobom budú strany chrániť dôverné informácie 
a skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo tretej osoby, ktoré boli touto treťou stranou 
niektorej zo zmluvných strán poskytnuté s dovolením ich ďaľšieho použitia. Záväzok ochrany 
utajenia trvá po celú dobu trvania skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo, alebo trvania 
záujmu chránenia dôverných informácií. Týmto nie je dotknutá povinnosť poskytovať 
informácie podľa osobitných predpisov, najmä oznamovanie meraných hodnôt Dodávateľom 
a podobne. 

2. Prevádzkovateľ DS je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle § 68 zákona          
o energetike. 

3. Uzavretím zmluvy sa rušia všetky doterajšie zmluvné vzťahy, súvisiace s distribúciou alebo 
prepravou elektriny vrátane systémových služieb do predmetného odberného miesta, uzavreté 
medzi rovnakými zmluvnými stranami, alebo ich právnymi predchodcami. Uvedené             
sa netýka platných zmlúv o pripojení odberného miesta Odberateľa do DS, pokiaľ boli 
uzavreté. 

4. Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v týchto OP, sa riadia právnymi 
predpismi Slovenskej republiky 

5. Zmluva môže byt menená a doplňovaná len písomnými dodatkami podpísanými k tomu 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. K návrhu dodatku sú strany povinné vyjadriť        
sa do 30 dní od jeho obdržania. Po túto dobu je návrhom dodatku viazaná strana, ktorá ho 
odoslala. 

6. Prílohy k zmluve sa môžu menit buď nahradením celej prílohy, alebo v prípade, že sa príloha 
člení na viacero častí, nahradením časti prílohy. Pri každej zmene musí byť jasne vyznačená 
platnosť a účinnosť novej prílohy resp. časti prílohy a musí byť podpísaná zástupcami 
zmluvných strán. Nahradením časti prílohy ostáva platnosť a účinnosť ostatných častí v danej 
prílohe nedotknutá. Tento odsek neplatí pre zmenu cenníka za distribúciu a obchodných 
podmienok, ktoré sú menené platným a účinným rozhodnutím ÚRSO. 

7. Ku dňu skončenia zmluvy o distribúcii zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 
vyplývajúce z tejto zmluvy s výnimkou tých záväzkov obsiahnutých v jej ustanoveniach,       
z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj naďalej. 

8. Zmluvné strany sa zaväzujú prijať všetky možné opatrenia pre konkrétne riešenie 
akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z plnenia zmluvy, alebo týchto 
Obchodných podmienok, alebo v súvislosti s nimi. Rozpory vzniknuté z neplnenia 
dohodnutých podmienok budú riešené pokusom o zmier zástupcami oboch strán. V prípade, 
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že nedôjde k zmieru, bude predmetný spor predložený na doriešenie Obchodnému súdu SR. 
Týmto nie sú dotknuté ustanovenia týchto Obchodných podmienok týkajúce sa ukončenia      
a zániku zmluvy. 

9. V prípade, že sú v zmluve dojednania odlišné od ustanovení týchto Obchodných podmienok, 
prednosť má úprava v zmluve. 

10. Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok 
neúčinné, alebo nerealizovateľné, ostávajú ostatné ustanovenia týmto nedotknuté. Zmluvné 
strany v takomto prípade nahradia neúčinné alebo nerealizovateľné ustanovenie iným 
ustanovením, ktoré sa mu obsahom a účelom čo možno najviac vyrovná. 
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Príloha č.2 
 
Obchodné podmienky ku zmluve o pripojení do distribucnej sústavy 
 
A.   ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1. Obchodné podmienky k zmluve o pripojení do DS a tvoria neoddeliteľnú súčasť 

Prevádzkového poriadku spoločnosti ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA a.s. (dalej len 
„Prevádzkovateľ DS“) a platia pre Odberateľa pripojeného k DS spoločnosti ENERGOGAZ 
DISTRIBÚCIA a.s. 

2. Obchodné podmienky upravujú v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a zákona 
č.276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), ako i v zmysle právnych 
predpisov vydaných na ich základe, vzťahy medzi Prevádzkovateľom DS a Odberateľom.  

3. Obchodné podmienky ako súčasť Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa DS sú 
schvaľované rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). Každá 
zmena alebo doplnenie týchto Obchodných podmienok je možná iba na základe rozhodnutia 
ÚRSO. 

 
 
I. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
1. Záväzok Prevádzkovateľa DS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v zmluve                

o pripojení do DS (dalej len „zmluva“) k elektrickej sieti a umožniť dodávku elektriny           
v rámci maximálnej kapacity pripojenia. 

2. V prípade, že súčasťou žiadosti o pripojenie je aj žiadosť o vybudovanie elektrickej prípojky, 
tvorí predmet zmluvy aj záväzok Prevádzkovateľa DS vybudovaľ túto elektrickú prípojku. 

3. Záväzok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie uvedený v bode II.A týchto podmienok       
a uhradiť náklady na vybudovanie prípojky špecifikované v bode II.B týchto podmienok . 

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

5. Poplatok za pripojenie nebude takisto faktúrovaný ani v prípade, ak sa zmluva o pripojení 
uzatvára pri zmene Odberateľa v odbernom mieste. Uvedené neplatí, ak je so zmenou 
Odberateľa spojená požiadavka na zvýšenie maximálnej kapacity pripojenia. Týmto nie sú 
dotknuté ostatné ustanovenia týchto Obchodných podmienok, najmä povinnosť žiadateľa 
podať žiadost o pripojenie. 

6. Pri jestvujúcich odberných miestach, v ktorých nedochádza ku zmene Odberateľa, sa zmluva 
o pripojení uzatvára iba v prípade, ak žiadateľ požaduje zvýšenie požadovaného príkonu, 
pričom toto požadované zvýšenie znamená prekročenie maximálnej kapacity pripojenia.       
V takomto prípade vzniká žiadateľovi aj povinnosť uhradiť poplatok za pripojenie, stanovený 
na základe novej maximálnej kapacite pripojenia. . 
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II. POPLATOK ZA PRIPOJENIE A ÚHRADA NÁKLADOV ZA VYBUDOVANIE 
ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY 
 
A. POPLATOK ZA PRIPOJENIE ( úhrada nákladov spojených so zabezpečením maximálnej 
kapacity pripojenia v DS) 
1. Poplatok za pripojenie  predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie (náklady 

spojené so zabezpečením maximálnej kapacity pripojenia v DS). Rozsah a podmienky úhrady 
podielu nákladov za pripojenie sú stanovené v zmysle platného výnosu ÚRSO. Výška 
poplatku za pripojenie na napäťovej hladine VVN vychádza z kalkulácie nákladov 
vypočítaných na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie, respektíve na základe 
kalkulácie nákladov pri stanovení technických podmienok pripojenia Prevádzkovateľom DS 
v zmysle odseku 1. Miesto pripojenia na DS (napäťová hladina) je stanovené na základe 
žiadosti o pripojenie. (žiadost žiadatela o pripojenie k DS tvorí prílohu zmluvy o pripojení). 
Vzor žiadosti o pripojenie je uverejnený na internetovej stránke Prevádzkovateľa DS. 

2. Cena predmetu zmluvy stanovená podla odsekov 1 a 2 je uvedená v zmluve. K cene bude 
faktúrovaná DPH podla platných legislatívnych predpisov. 

 
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 Prevádzkovateľ DS. 
3. K cene bude faktúrovaná DPH podľa platných legislatívnych 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 záujme delegovať odplatne túto povinnosť na Prevádzkovateľa DS, uzavrú 
zmluvné strany dodatok ku zmluve o pripojení. 

 
III. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
1. Pri úhrade všetkých v zmluve o pripojení dojednaných platieb platia platobné podmienky 

upravené v tomto bode III. 
2. Prevádzkovateľ DS vyhotoví žiadateľovi do piatich pracovných dní od podpisu zmluvy         

o pripojení zálohovú faktúru vo výške dohodnutej v zmluve, ktorú žiadateľ uhradí 
jednorázovým prevodom na účet Prevádzkovateľa DS uvedený na faktúre v lehote splatnosti 
14 dní od dátumu vyhotovenia zálohovej faktúry. 

3. Po prijatí zálohovej platby vyhotoví Prevádzkovateľ DS 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. z., do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti, pričom daňová povinnosť vzniká 
dňom prijatia platby. 

4. Vyfaktúrovaná čiastka musí byť pripísaná na účet Prevádzkovateľa DS v súlade s touto 
zmluvou. Ak ju žiadateľ neuhradí do 30 dní od vystavenia faktúry, má Prevádzkovateľ DS 
právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia žiadateĺovi. 
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5. Pripísaním zálohovej platby na účet Prevádzkovateľa DS 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 DS, vystaví Prevádzkovateľ DS vyúčtovaciu ( konečnú 
) faktúru, ktorá bude obsahovat celkovú výšku poplatku za pripojenie stanovenú v bode II.     
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 Prevádzkovateľa DS pri zabezpečení pripojenia 
žiadateľa na napäťovú úroveň VVN budú vyššie, alebo nižšie oproti nákladom uvedeným      
v projektovej dokumentácii, vystaví Prevádzkovateľ DS vyúčtovaciu (konečnú ) faktúru      
na základe skutočne preukázaných nákladov. 

8. Za každý deň omeškania s úhradou vyúčtovacej (konečnej) faktúry bude Prevádzkovateľ DS 
účtovat žiadateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky. 

 
IV. TERMÍN A MIESTO PRIPOJENIA 
 
1. Miesto pripojenia: stanovené na základe technických pripojovacích podmienok, ktoré tvoria 

súčasť vyjadrenia Prevádzkovateľa DS 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 Prevádzkovatela DS a splnenia podmienok žiadatelom uvedených v týchto 
obchodných podmienkach (bod VI. ods.1). 

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

4. Prevádzkovateľ DS sa zaväzuje pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy              
v dohodnutom termíne, s výnimkou, ak tomu bránia okolnosti nezávislé na vôli 
Prevádzkovateľa DS, najmä: 
- lehoty vyplývajúce zo stavebného konania 
- prekážka, ktorá bola v case podpisu zmluvy neznáma a bráni zacatiu alebo 
pokracovaniu prác súvisiacich so zabezpecením pripojenia 
- nepriaznivé klimatické podmienky brániace dokonceniu prác 

 
V. 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: v súlade s technickými podmienkami prevádzkovania DS 
4. Stupeň zabezpečenia dodávky: v súlade s technickými podmienkami prevádzkovania DS 
5. Napäťová hladina je uvedená v zmluve. 
6. Maximálna kapacita pripojenia je uvedená v zmluve. 
7. Technické podmienky pripojenia týkajúce sa odberného miesta sú uvedené v zmluve. 
8. Spôsob merania a podmienky prístupu Prevádzkovateľa DS k meraciemu zariadeniu: 

Spôsob merania elektriny, vykonávanie odpočtov a odovzdávanie nameraných údajov sa riadi 
platnými právnymi predpismi, ktorými sa stanovujú podmienky merania elektriny                  
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a odovzdávania technických údajov a technickými podmienkami prevádzkovaniaDS. 
Žiadateľ je povinný umožnit Prevádzkovateťovi DS inštaláciu meracích zariadení a prístup     
k určenému meradlu za účelom vykonania kontroly, odpočtu, údržby, výmeny, alebo 
odobratia meracieho zariadenia. Uvedené sa vzťahuje aj na meracie zariadenia určené          
na meranie 
hranice negatívneho spätného pôsobenia zariadení žiadateľa na distribucnú sieť 
Prevádzkovatela DS. 
 

VI. OSTATNÉ DOJEDNANIA 
 
1. Žiadateľ sa zaväzuje odovzdať Prevádzkovateľovi DS najneskôr do 7 dní od podpisu zmluvy 

všetky potrebné podklady a technickú dokumentáciu, najmä: 
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie odsúhlasenú Prevádzkovateľom 

DS a overenú stavebným úradom 
- Právoplatné stavebné povolenie 
- Vyjadrenia dotknutých orgánov a osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí 
- Osvedčenie Technickej inšpekcie SR 
- Prípadné povolenia vstupov na pozemky 

V prípade, ak nebudú Prevádzkovateľovi DS predložené tieto podklady do 30 dní                 
od uzavretia zmluvy, má Prevádzkovateľ DS právo od zmluvy odstúpiť 
 

2. Žiadateľ sa zaväzuje, že umožní Prevádzkovateľovi DS cez svoje zariadenia bezplatne 
distribúciu elektriny do odberných miest odberateľov napojených na jeho zariadenie. Týmto 
nie sú dotknuté vzájomné vzťahy medzi vlastníkom zariadenia a odberateľmi, ktorí ho žiadajú 
o pripojenie na jeho zariadenie, najmä cena za umožnenie pripojenia a podobne. 

3.  
4. V prípade, že žiadateľ - vlastník zariadenia - uzavrie zmluvu s iným odberateľom o pripojení 

na jeho zariadenie, a odber nového odberateľa spôsobí prekročenie maximálnej kapacity 
pripojenia uvedenej v zmluve o pripojení medzi vlastníkom zariadenia a Prevádzkovateľom 
DS, je vlastník zariadenia povinný oznámiť túto skutočnosť Prevádzkovateľovi DS                
a uzatvoriť s ním novú zmluvu o pripojení a znášať s tým spojené náklady. Vzájomné 
rozpočítanie nákladov medzi vlastníkom zariadenia a novým odberateľom sú predmetoch ich 
vzájomnej dohody. 

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

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

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

8. Zmluva môže byt ukončená dohodou, odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, 
alebo výpoveďou zo strany žiadateľa. 
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9. Odberateľ je oprávnený vypovedať zmluvu, aj keď bola uzavretá na dobu určitú,                 
bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace. Výpovedná lehota začína plynúľ 
prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Týmto 
nie sú dotknuté lehoty týkajúce sa zmeny Dodávateľa upravené v osobitných právnych 
predpisoch. 

10. 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. 

11. Priebehové meranie sa inštaluje pre odberné miesta s požadovaným príkonom vyšším        
250 kW. Náklady s tým spojené znáša Prevádzkovateľ DS. 

12. Spôsob a výška náhrady škody sa spravuje osobitnými právnymi predpismi. 
13. V prípade, ak žiadateľ požaduje zmenu maximálnej kapacity pripojenia oproti hodnote 

dohodnutej v zmluve o pripojení, uzatvára sa písomný dodatok k tejto zmluve. Žiadatel 
uhrádza poplatok za pripojenie stanovený na základe novej maximálnej kapacite pripojenia. 

14. Žiadatelľpodpisom 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. 

15. Písomnosti sú doručované na adresy zmluvných strán uvedených v zmluve. 
 
VII. ZÁVEREČNE USTANOVENIA 
 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán prechádzajú na prípadných právnych nástupcov 

zmluvných strán. 
2. Prevádzkovateľ DS je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle § 68 zákona     

číslo 656/2004 o energetike. 
3. Zmluvu je možné dopĺnať a meniť na základe písomných dodatkov podpísaných oboma 

zmluvnými stranami. 
4. Obchodné podmienky ku zmluvám k pripojeniu sa menia na základe platného a účinného 

rozhodnutia ÚRSO. O každej zmene je Prevádzkovateľ DS povinný informovať 
prostredníctvom oznámenia na svojej internetovej stránke. 

5. V prípade, že sú v zmluve dojednania odlišné od ustanovení týchto obchodných podmienok, 
prednost má úprava v zmluve. 
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Príloha č.3 
 
Obchodné podmienky pre rámcovú distribučnú zmluvu 
 
A.   Úvodné ustanovenia 
 
1. Obchodné podmienky k rámcovej distribučnej zmluve tvoria neoddeliteľnú súčasť 

Prevádzkového poriadku spoločnosti ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA a.s. (dalej len 
„Prevádzkovateľ DS“) a platia pre Dodávateľa, ktorý zásobuje Odberateľa na vymedzenom 
území, pripojeného k DS spoločnosti ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA a.s. 

2. Obchodné podmienky upravujú v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a zákona 
č.276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), ako i v zmysle právnych 
predpisov vydaných na ich základe, vzťahy medzi Prevádzkovateľom DS a Odberateľom.  

3. Obchodné podmienky ako súčasť Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa DS sú 
schvaľované rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). Každá 
zmena alebo doplnenie týchto Obchodných podmienok je možná iba na základe rozhodnutia 
ÚRSO. 

4. V tejto prílohe sú upravené obchodné podmienky pre všeobecnú čast rámcovej distribučnej 
zmluvy, ako aj obchodné podmienky pre distribúciu elektriny pre rámcovú distribučnú 
zmluvu. 

 
Obchodné podmienky pre všeobecnú čast rámcovej distribučnej zmluvy 
 
I. Úvodné ustanovenia 
 
1. V prípade, že dodávateľ uzatvorí s odberateľom zmluvu o združenej dodávke v zmysle 

Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa DS, Prevádzkovateľ DS sa na základe rámcovej 
distribučnej zmluvy zaväzuje zabezpečiť distribúciu do odberného miesta (miest) Odberateľa 
zásobovaných Dodávateľom identifikovaných v zmysle rámcovej distribučnej zmluvy            
a Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi DS platbu za distribúciu elektriny, 
prístup do sústavy a distribučné straty, ako aj za systémové služby a ostatné regulované 
položky. 

2. V prípade, že Odberateľ zásobovaný Dodávateľom na vymedzenom území Prevádzkovateľa 
DS uzatvára zmluvu o distribúcii samostatne, (Obchodné podmienky   pre distribúciu 
elektriny ku rámcovej distribučnej zmluve) sa vo vzťahu k týmto Odberateľom neuplatňuje. 
Ak však dôjde počas platnosti rámcovej distribučnej zmluvy (ďalej len RDZ) k uzavretiu 
zmluvy o združenej dodávke medzi Dodávateľom a Odberateľom, ktorý mal dovtedy 
uzatvorenú samostatnú zmluvu o distribúcii elektriny,bude vo vzťahu ku týmto Odberateľom 
uplatňovaný odo dňa účinnosti zmluvy o združenej dodávke bez toho, aby sa uzatváral 
dodatok ku RDZ. 

3. V prípade, že v momente uzatvárania RDZ Dodávateľ nezásobuje žiadne odberné miesto     
na vymedzenom území Prevádzkovateľa DS, a počas platnosti RDZ mu budú priradené 
odberné miesta, pre ktoré bude mať uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke, bude pre dané 
odberné miesta platiť táto príloha č. 3 bez toho, aby sa uzatváral dodatok ku RDZ. 
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4. RDZ musí byť uzatvorená najneskôr ku rozhodujúcemu dňu zmeny v zmysle procesu zmeny 
Dodávateľa, ktorý je súčasťou Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa DS. 

 
II. Identifikácia odberných miest zásobovaných Dodávateľom 
 
1. Odberné miesta, ktoré bude zásobovať Dodávateľ na vymedzenom území Prevádzkovateľa 

DS, sú jednoznačne identifikované v rámci procesu zmeny Dodávateľa.  
2. V rámci procesu zmeny dodávateľa obdrží Dodávateľ od Prevádzkovateľa DS potvrdenie      

o vykonaní zmeny vo forme zmenových zoznamov. 
3. Registrácia odberných miest zásobovaných Dodávateľom je ďalej vedená Prevádzkovateľom 

DS, a na základe tejto registrácie bude Prevádzkovateľ DS faktúrovať platbu za distribúciu 
elektriny Dodávateľovi za tie odberné miesta, ktoré mu boli priradené v rámci zmeny 
dodávatela, a pre ktoré uzatvoril s Odberateľmi zmluvu o združenej dodávke. 

4. Rozhodujúcim dňom pre priradenie odberných miest Dodávateľovi u Prevádzkovateľa DS je 
„rozhodujúci den zmeny“ v zmysle procesu zmeny dodávatela. Od tohto dňa začína               
aj fakturácia platby za distribúciu elektriny, prístup do sústavy a distribučné straty,              
ako aj za systémové služby a ostatné regulované položky zo strany Prevádzkovateľa DS                 
na Dodávateľa. 

5. Na požiadanie Dodávateľa vyhotoví Prevádzkovateľ DS výpis, v ktorom budú uvedené 
všetky odberné miesta zásobované Dodávateľom na vymedzenom území Prevádzkovateľa 
DS. 

6. Prípadné zmeny týkajúce sa odberných miest (odhlásenie odberných miest Dodávateľom, 
prihlásenie nových odberných miest a pod.) sa zaregistrujú u Prevádzkovateľa DS, pričom      
o týchto skutočnostiach obdrží Dodávateľ potvrdenie vo forme zmenového zoznamu. 

 
III. Výmena dát 
1. Prevádzkovateľ DS poskytuje merané hodnoty dodávatelovi v členení podľa odberných 

miest. 
2. Vyúčtovanie odberných miest Prevádzkovateľom DS je mesačné a hodnoty poskytuje 

mesačne, a síce do 7 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci dodávky. 
 
IV. Ukončenie a zánik RDZ 
1. Ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú, zaniká uplynutím lehoty na ktorú bola uzatvorená. 
2. Zmluva môže byt ukoncená dohodou zmluvných strán. 
3. Dodávatel je oprávnený vypovedať zmluvu, aj keď bola uzavretá na dobu určitú,                

bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou . Výpovedná lehota začína plynúť 
prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

4. V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Dodávateľa, najmä v prípade,                  
že Dodávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry za distribúciu, a túto neuhradil ani             
v dodatočnej lehote, alebo v prípade, že Dodávateľom zásobovaní odberatelia svojím 
odberom ohrozujú bezpečnost, alebo spoľahlivosť dodávky elektrickej energie, je 
Prevádzkovateľ DS oprávnený odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom 
jeho doručenia Dodávateľovi. 

5. V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Prevádzkovateľa DS môže Dodávateľ     
od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia 
Prevádzkovateľovi DS. 
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6. Pri ukončení ,alebo zániku RDZ je Prevádzkovateľ DS povinný informovať odberateľov, 
ktorí uzavreli s Dodávateľom zmluvu o združenej dodávke o ukončení RDZ a o následkoch 
chýbajúceho zmluvného vzťahu o distribúcii. Odberatelia sú povinní uzatvoriť zmluvu           
o prístupe do DS a o distribúcii elektriny, alebo zmluvu o združenej dodávke s iným 
Dodávateľom najneskôr ku dňu, kedy dôjde ku skončeniu rámcovej RDZ. V opačnom 
prípade bude ich odber po tomto dni považovaný v zmysle zákona o energetike                     
za neoprávnený. 

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

zmluvných strán.  
2. Zmluva sa môže meniť, alebo dopĺnať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. Cenník za distribúciu a obchodné podmienky               
pre distribúciu elektriny pre RDZ sa menia na základe rozhodnutia ÚRSO. V prípade,          
že dôjde k zmene cenníka za distribúciu alebo obchodných podmienok pre distribúciu 
elektriny pre rámcovú dodávateľskú zmluvu na základe rozhodnutia ÚRSO, zverejní túto 
informáciu a nový cenník resp. nové obchodné podmienky Prevádzkovateľ DS na svojej 
internetovej stránke. 

3. V prípade, že RDZ obsahuje odlišnú úpravu od úpravy v týchto obchodných podmienkach, 
má prednosť úprava v zmluve. 

4. Prevádzkovateľ DS je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle § 68 zákona          
o energetike. 
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Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektorenergetiky (ďalej len 
„úrad“) bol dňa 18.7.2005 pod podacím číslom 2781/2005 doručený návrh Prevádzkového 
poriadku (ďalej len ,,prevádzkový poriadok“) prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
ENERGOGAZ, a.s., Šoltésovej 5, 040 01 Košice, IČO 31 699 499. Prevádzkovateľom 
predmetnej distribučnej sústavy a držiteľom povolenia na distribúciu elektriny od 1.9.2007 je 
spoločnosť ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s., Šoltésovej 5, 040 01 Košice, IČO 36 804 070 
(ďalej len „účastník konania“). Prevádzkový poriadok predložil účastník konania 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. Dňa 18.7.2005 začalo 
podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne konanie vo veci schválenia prevádzkového 
poriadku. 

 
Pripomienky k  prevádzkovému poriadku oznámil úrad účastníkovi konania listom        

zn. 2781/URSO/2005/02 zo dňa 19.7.2005 s výzvou na odstránenie nedostatkov                        
do 15 dní od doručenia listu. Vzhľadom na zložitosť posudzovania prevádzkového poriadku 
odvolací orgán podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku predĺžil lehotu na vydanie rozhodnutia     
vo veci schválenia prevádzkového poriadku o 60 dní. Túto skutočnosť úrad oznámil účastníkovi 
konania listom značky 3018/URSO/2005/02/8 zo dňa 8.8.2005. Prepracovaný a doplnený 
prevádzkový poriadok účastník konania predložil úradu dňa 10.8.2005 pod podacím číslom 
3095/2005. Úrad preskúmal predložený prevádzkový poriadok. Pripomienky k  prevádzkovému 
poriadku oznámil úrad účastníkovi konania listom zn. 2781/URSO/2005/02 zo dňa 14.11.2005 
s výzvou na odstránenie nedostatkov do 15.12.2005. Súčasne rozhodnutím úradu                       
č. 071/05/02781/02/PK zo dňa 14.11.2005 podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku prerušil konanie 
vo veci schvaľovania prevádzkového poriadku. Prepracovaný a doplnený prevádzkový poriadok 
účastník konania predložil úradu dňa 27.2.2006 pod podacím číslom 1055/2006 a dňa 22.7.2008 
pod podacím číslom 7360/2008/BA. 
 
 Úrad po preskúmaní predloženého prevádzkového poriadku, jeho súladu 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 navrhované znenie prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s., Šoltésovej 5, 040 01 Košice, IČO 36 804 070 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: 
ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s., Šoltésovej 5, 040 01 Košice 
 


