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1.1 Všeobecné ustanovenia
1.1.1 Žiadať o pripojenie môže vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti na základe osobitného
zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike alebo zmluvy. Ak žiada o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom
nehnuteľnosti alebo správcom nehnuteľnosti, požiada vlastníka nehnuteľnosti alebo správcu nehnuteľnosti
o predchádzajúci písomný súhlas s vybudovaním a pripojením odberného elektroenergetického zariadenia
alebo zariadenia na výrobu elektriny; vzor žiadosti o pripojenie je zverejnený na webovom sídle
Prevádzkovateľa.
1.1.2 Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje Prevádzkovateľ zabezpečiť v distribučnej
sústave dostatočnú kapacitu pre pripojenie elektroenergetického zariadenia žiadateľa alebo odberného
elektrického zariadenia žiadateľa a po splnení obchodných a technických podmienok pripojenia pripojiť do
distribučnej sústavy zariadenie žiadateľa a umožniť distribúciu elektriny. Žiadateľ o pripojenie sa zaväzuje
uhradiť cenu za pripojenie v súlade s príslušným cenovým rozhodnutím úradu platným v čase doručenia
úplnej žiadosti o pripojenie a príslušnými právnymi predpismi platnými v čase doručenia úplnej žiadosti o
pripojenie.
1.1.3 Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy obsahuje najmä: a) identifikačné údaje zmluvných
strán, b) maximálnu rezervovanú kapacitu, spôsob jej určenia pre výrobcu elektriny, odberateľa elektriny a
prevádzkovateľa distribučnej sústavy a podmienky zmeny maximálnej rezervovanej kapacity, 1 ) Napr.
zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 9 c) technické podmienky pripojenia, d)
termín a miesto pripojenia, e) cenu a podmienky splatnosti ceny za pripojenie, f) špecifikáciu pripojenia, g)
identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta, h) spôsob zabezpečenia merania odberu
alebo dodávky elektriny, i) spôsob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok a sporov, j) zrušenie
pripojenia, odstúpenie od zmluvy, trvanie zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty, k) poučenie o
neoprávnenom odbere elektriny a sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok, l) poučenie o povinnosti
Prevádzkovateľa súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania.
1.1.4 Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia alebo zariadenia na výrobu elektriny alebo
zmena technických parametrov existujúceho odberného elektrického zariadenia alebo zariadenia na výrobu
elektriny sa uskutočňuje na základe Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy uzatvorenej spravidla s
vlastníkom odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia, po splnení
technických podmienok a obchodných podmienok Prevádzkovateľa.
1.1.5 Elektroenergetické zariadenie slúžiace na pripojenie do distribučnej sústavy vybuduje Prevádzkovateľ
alebo iná oprávnená osoba po vzájomnej dohode s užívateľom distribučnej sústavy na základe požiadaviek
užívateľa distribučnej sústavy a v súlade s Technickými podmienkami Prevádzkovateľa, technickými
podmienkami uvedenými v Zmluve o pripojení a Obchodnými podmienkami pripojenia.
1.1.6 Do distribučnej sústavy je možné pripojiť len odberné elektrické zariadenie alebo zariadenie na výrobu
elektriny užívateľa distribučnej sústavy, ktoré nemôže ohroziť bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilitu prevádzky
sústavy a po úhrade ceny za pripojenie do distribučnej sústavy.
1.1.7 Ak je do distribučnej sústavy pripájané odberné miesto pre odber elektriny a na tomto odbernom
mieste sa bude realizovať aj dodávka elektriny zo zariadenia na výrobu elektriny, Prevádzkovateľ pre toto
miesto pripojenia uzatvorí osobitne Zmluvu o pripojení do sústavy pre odberné miesto na odber elektriny a
osobitne pre odovzdávacie miesto na dodávku elektriny; Prevádzkovateľ pridelí osobitné identifikačné čísla
zvlášť pre odberné miesto za odber elektriny a zvlášť pre odovzdávacie miesto za dodávku elektriny.
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1.1.8 V prípade pripojenia podľa bodu 1.1.7 je Prevádzkovateľ oprávnený podľa § 31 ods. 1 písm. e) Zákona
o energetike v danom odbernom mieste obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny bez nároku na
náhradu škody.
1.1.9 Prevádzkovateľ môže podmieniť uzatvorenie Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy zaplatením
splatnej pohľadávky žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo podniku, ktorý je podľa
ustanovenia § 3 písm. a) druhý bod zákona o energetike prepojeným podnikom so žiadateľom o pripojenie
do distribučnej sústavy. 2 ) § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov 3 ) § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1.1.10 Prevádzkovateľ pripojí odberné elektrické zariadenie alebo zariadenie na výrobu elektriny užívateľa
distribučnej sústavy do piatich pracovných dní po splnení Technických podmienok Prevádzkovateľa,
technických podmienok stanovených Prevádzkovateľom žiadateľovi v Zmluve o pripojení a Obchodných
podmienok Prevádzkovateľa.
1.1.11 Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy pri zmene existujúceho užívateľa distribučnej
sústavy bez zvýšenia maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie
neúčtujú.
1.1.12 Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy pri zmene existujúceho užívateľa distribučnej
sústavy so zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie
uhrádzajú len za kapacitu, ktorá je rozdielom medzi pôvodnou a požadovanou maximálnou rezervovanou
kapacitou.
1.1.13 Doručením úplnej žiadosti žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy začína plynúť
Prevádzkovateľovi lehota 30 dní na zaslanie písomného stanoviska k žiadosti žiadateľa o pripojenie do
distribučnej sústavy. V prípade neúplnej žiadosti Prevádzkovateľ bezodkladne oznámi žiadateľovi
nedostatky žiadosti o pripojenie a súčasne vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní žiadosť o pripojenie doplnil
alebo opravil, pričom ho o spôsobe doplnenia alebo opravy žiadosti o pripojenie poučí.
1.1.14 Prevádzkovateľ určuje transparentným a nediskriminačným spôsobom podmienky rezervácie
distribučnej kapacity a zverejňuje ich na svojom webovom sídle.
1.1.15 Prevádzkovateľ zverejňuje na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do
distribučnej sústavy.
1.1.16 Prevádzkovateľ môže odmietnuť prístup do distribučnej sústavy len z dôvodu nedostatočnej kapacity
distribučnej sústavy, alebo v prípade, že by mohli byť spôsobené značné národohospodárske škody. Každé
odmietnutie prístupu do distribučnej sústavy musí byť písomne odôvodnené.
1.1.17 Odberné elektrické zariadenia alebo elektroenergetické zariadenie žiadateľa je možné pripojiť do
distribučnej sústavy po splnení Technických podmienok Prevádzkovateľa, technických podmienok
stanovených Prevádzkovateľom žiadateľovi v Zmluve o pripojení tak, aby bola zachovaná bezpečnosť,
spoľahlivosť a stabilita prevádzky distribučnej sústavy, po úhrade ceny za pripojenie a splnení ostatných
povinností žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia.
1.1.18 Deliace miesto medzi elektroenergetickými zariadeniami distribučnej sústavy a odbernými
elektrickými zariadeniami alebo elektroenergetickými zariadeniami žiadateľa určí Prevádzkovateľ v Zmluve
o pripojení.
1.1.19 Technické podmienky Prevádzkovateľa a technické podmienky stanovené Prevádzkovateľom
žiadateľovi v Zmluve o pripojení sa považujú za splnené zabezpečením potrebnej kapacity v distribučnej
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sústave Prevádzkovateľom a prípravou odberného elektrického zariadenia, zariadenia na výrobu elektriny
alebo elektroenergetického zariadenia žiadateľa na pripojenie do distribučnej sústavy. Obchodné
podmienky pripojenia sa považujú za splnené najmä podpísaním a doručením žiadateľom podpísanej
Zmluvy o pripojení Prevádzkovateľovi, zaplatením ceny za pripojenie a uzatvorením všetkých zmlúv
potrebných pre zabezpečenie distribúcie a dodávky elektriny do odberného miesta/z odovzdávacieho
miesta žiadateľa a sú deklarované doručením príslušného zmenového zoznamu Prevádzkovateľovi, pokiaľ
nie sú vo vyššie uvedených zmluvách uvedené ďalšie podmienky pripojenia.
Kapitola 2
2.1.20 obchodné podmienky pripojenia do distribučnej sústavy („Obchodné podmienky pripojenia“) a
pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o pripojení odberného elektrického
zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy a Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do
distribučnej sústavy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a žiadateľom o pripojenie do distribučnej
sústavy, (v tejto kapitole 2 len „žiadateľ“), ktoré sú v týchto Obchodných podmienkach pripojenia spoločne
označované len ako „Zmluva o pripojení“.
2.1.21 Prevádzkovateľ zverejňuje tieto Obchodné podmienky pripojenia na svojom webovom sídle.
2.1.22 Zmluva o pripojení sa uzatvára v nasledovných prípadoch: a) pri novej žiadosti o pripojenie do
distribučnej sústavy, b) pri žiadosti o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (zvýšenie alebo zníženie
maximálnej rezervovanej kapacity) alebo zmenu technických podmienok pripojenia,
2.1.23 Prevádzkovateľ je oprávnený vyžadovať uzatvorenie novej Zmluvy o pripojení v nasledovných
prípadoch: a) pri zmene odberateľa elektriny na existujúcom odbernom mieste, a to aj v prípade, ak
nedošlo k zmene hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity alebo zmene technických podmienok
pripojenia, b) pri zmene výrobcu elektriny na existujúcom odovzdávacom mieste a to aj v prípade, ak
nedošlo k zmene hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity alebo zmene technických podmienok
pripojenia.
2.1.24 Ak nie je inštalovaný hlavný istič pred určeným meradlom a odberateľ elektriny na základe revíznej
správy nepreukáže niečo iné, je u existujúcich odberateľov elektriny v domácnosti bez uzatvorenej Zmluvy o
pripojení považovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity pre odberateľov elektriny pri individuálnej
bytovej výstavbe zodpovedajúca hodnote 1 x 25 A a 3 x 25 A a pre odberateľov elektriny pri komplexnej
bytovej výstavbe zodpovedajúca hodnote 1 x 25 A a 3 x 25 A. Podľa tejto hodnoty ističa bude vypočítaná
cena za pripojenie v prípade požiadavky na zmenu maximálnej rezervovanej kapacity.
2.1.25 V prípade, ak bude odberné elektrické zariadenie alebo elektroenergetické zariadenie žiadateľa
pripojené do distribučnej sústavy cez elektroenergetické zariadenie, ktoré nie je vo vlastníctve
Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ nezodpovedá odberateľovi elektriny alebo výrobcovi elektriny za škodu,
ktorá vznikne odberateľovi elektriny alebo výrobcovi elektriny v dôsledku poruchy alebo odpojenia
elektroenergetického zariadenia, cez ktoré je elektroenergetické zariadenie odberateľa elektriny, resp.
výrobcu elektriny pripojené do distribučnej sústavy.
2.1.26 Pre posúdenie napäťovej úrovne pripojenia je rozhodujúce vlastníctvo, nájom transformačnej stanice
alebo transformátora.
2.1.27 Za účelom zabezpečenia fyzického pripojenia do distribučnej sústavy, prístupu do distribučnej
sústavy, distribúcie elektriny a dodávky elektriny do odberného miesta musí žiadateľ uzatvoriť: a) Zmluvu o
združenej dodávke elektriny, na základe ktorej dodávateľ elektriny zabezpečí do odberného miesta
odberateľa elektriny distribúciu elektriny a súvisiace služby a dodávku elektriny vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku odberateľa elektriny, pričom žiadateľ je povinný požiadať o uzatvorenie takejto
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zmluvy dodávateľa elektriny najneskôr 21 kalendárnych dní pred začatím dodávky a distribúcie elektriny do
odberného miesta uvedeného v Zmluve o pripojení alebo b) Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a
distribúcii elektriny, pričom žiadateľ je povinný požiadať Prevádzkovateľa o uzatvorenie takejto zmluvy
najneskôr 21 kalendárnych dní pred začatím distribúcie elektriny do odberného miesta uvedeného v
Zmluve o pripojení a zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny. Žiadateľ je povinný uzatvoriť
vyššie uvedené zmluvy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia
Prevádzkovateľa, ktorým Prevádzkovateľ potvrdí žiadateľovi splnenie Technických podmienok
Prevádzkovateľa a technických podmienok pripojenia uvedených v Zmluve o pripojení.
2.1.28 V prípade, ak odberateľ elektriny alebo výrobca elektriny, ktorých odberné elektrické zariadenie
alebo elektroenergetické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy nepreukáže Prevádzkovateľovi v
lehote 14 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Prevádzkovateľa a) vlastnícke právo odberateľa
elektriny alebo výrobcu elektriny k takémuto odbernému elektrickému zariadeniu alebo
elektroenergetickému zariadeniu a vlastnícke právo odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny k
nehnuteľnosti alebo stavbe, na ktorej je takéto odberné elektrické zariadenie alebo elektroenergetické
zariadenie zriadené, alebo b) súhlas vlastníka takéhoto odberného elektrického zariadenia alebo
elektroenergetického zariadenia s uzatvorením Zmluvy o pripojení a pripojením takéhoto odberného
elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy a súhlas vlastníka
nehnuteľnosti alebo stavby, na ktorej je odberné elektrické zariadenie alebo elektroenergetické zariadenie
zriadené so zriadením odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia na takejto
nehnuteľnosti alebo stavbe a s uzatvorením Zmluvy o pripojení a pripojením odberného elektrického
zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia na takejto nehnuteľnosti alebo stavbe do distribučnej
sústavy, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o pripojení a odpojiť odberné elektrické
zariadenie alebo elektroenergetické zariadenie od distribučnej sústavy.
2.1.29 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality, sledovať, evidovať a vyhodnocovať
štandardy kvality a uverejňovať a archivovať údaje o štandardoch kvality, a to v súlade so Štandardmi
kvality. Ak Prevádzkovateľ nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný
uhradiť účastníkovi trhu s elektrinou kompenzačnú platbu podľa § 7 v spojení s § 9 Štandardov kvality.
Vyhodnocovanie štandardov kvality Prevádzkovateľ zverejňuje na svojom webovom sídle.
2.1.30 Odberateľ elektriny nesmie odoberať elektrinu spôsobom, ktorý napĺňa znaky neoprávneného
odberu elektriny podľa Zákona o energetike.
2.1.31 Zmluvné strany Zmluvy o pripojení sú povinné vynaložiť všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce
zo Zmluvy o pripojení boli urovnané cestou zmieru. Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami zo
Zmluvy o pripojení, sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť dohodou zmluvných strán. Ktorákoľvek
strana Zmluvy o pripojení je oprávnená predložiť spor na vyriešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky
alebo za podmienok uvedených v Zákone o regulácii Úradu.
2.1.32 Prevádzkovateľ zabezpečuje meranie odberu elektriny a dodávky elektriny v súlade s týmto
prevádzkovým poriadkom a Technickými podmienkami Prevádzkovateľa.
2.1.33 V prípade porušenia zmluvných podmienok uvedených v Zmluve o pripojení je Prevádzkovateľ
oprávnený za podmienok a spôsobom uvedeným v týchto Obchodných podmienkach pripojenia ukončiť
Zmluvu o pripojení a za podmienok uvedených v Zákone o energetike prerušiť distribúciu elektriny.
2.1.34 Žiadateľ je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o zmenu
maximálnej rezervovanej kapacity spôsobom uvedeným na webovom sídle Prevádzkovateľa (napr.
písomnou žiadosťou o pripojenie do distribučnej sústavy). Žiadateľ (výrobca elektriny) môže podať žiadosť o
pripojenie do distribučnej sústavy výlučne písomnou žiadosťou o pripojenie do distribučnej sústavy.
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Žiadateľ (výrobca elektriny) je povinný spolu so žiadosťou o pripojenie zaslať Prevádzkovateľovi aj vyplnený
dotazník pre výrobňu.
2.1.35 Odberateľ elektriny alebo výrobca elektriny, ktorý nemá uzatvorenú Zmluvu o pripojení s
Prevádzkovateľom je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o uzatvorenie Zmluvy o pripojení formou
žiadosti o pripojenie a Prevádzkovateľ je povinný Zmluvu o pripojení uzatvoriť.
2.1.36 Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, žiadosť o pripojenie
zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy a dotazník pre výrobňu sú k dispozícii na webovom
sídle Prevádzkovateľa a v sídle Prevádzkovateľa.
2.1.37 V prípade existujúceho odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia je
žiadateľ povinný spolu so žiadosťou o pripojenie Prevádzkovateľovi vyhlásiť a na žiadosť Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľovi aj preukázať, že má a) vlastnícke právo k odbernému elektrickému zariadeniu alebo
elektroenergetickému zariadeniu, ktoré žiada pripojiť do distribučnej sústavy alebo b) súhlas vlastníka
odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia s uzatvorením Zmluvy o pripojení
a pripojením takéhoto odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia do
distribučnej sústavy, inak je Prevádzkovateľ oprávnený žiadosť o pripojenie odmietnuť.
2.1.38 V prípade, ak odberné elektrické zariadenie alebo elektroenergetické zariadenie nie je v čase
podania žiadosti o pripojenie zriadené, je žiadateľ povinný spolu so žiadosťou o pripojenie
Prevádzkovateľovi vyhlásiť a na žiadosť Prevádzkovateľa Prevádzkovateľovi aj preukázať, že má a) vlastnícke
právo žiadateľa k nehnuteľnosti alebo stavbe, na ktorej bude odberné elektrické zariadenie alebo
elektroenergetické zariadenie zriadené alebo 14 b) súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo stavby, na ktorej
bude odberné elektrické zariadenie alebo elektroenergetické zariadenie zriadené inak je Prevádzkovateľ
oprávnený žiadosť o pripojenie odmietnuť.
2.1.39 Ak žiadateľ žiada Prevádzkovateľa o pripojenie do distribučnej sústavy prostredníctvom
elektroenergetického zariadenia tretej osoby, je žiadateľ povinný spolu so žiadosťou o pripojenie predložiť
Prevádzkovateľovi písomný súhlas tretej osoby, ktorá je vlastníkom takéhoto elektroenergetického
zariadenia s pripojením žiadateľa do distribučnej sústavy prostredníctvom jej elektroenergetického
zariadenia, inak je Prevádzkovateľ oprávnený žiadosť o pripojenie odmietnuť. Všetky nároky vlastníka
elektroenergetického zariadenia, prostredníctvom ktorého bude odberné elektrické alebo
elektroenergetické zariadenie žiadateľa pripojené do distribučnej sústavy, na náhradu za užívanie
elektroenergetického zariadenia, ktorého je vlastníkom, znáša v plnej výške žiadateľ.
2.1.40 Doručením úplnej žiadosti žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy začína plynúť
Prevádzkovateľovi lehota 30 kalendárnych dní na zaslanie písomného stanoviska k žiadosti žiadateľa o
pripojenie do distribučnej sústavy. V prípade neúplnej žiadosti Prevádzkovateľ bezodkladne oznámi
žiadateľovi nedostatky žiadosti o pripojenie a súčasne vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní žiadosť o
pripojenie doplnil alebo opravil, pričom ho o spôsobe doplnenia alebo opravy žiadosti o pripojenie poučí.
Prevádzkovateľ sa k úplnej žiadosti o pripojenie alebo k žiadosti o zvýšenie maximálnej rezervovanej
kapacity, alebo žiadosti o zmenu technických podmienok pripojenia písomne vyjadrí v lehote 30
kalendárnych dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Spolu s kladným vyjadrením k pripojeniu do
distribučnej sústavy zasiela Prevádzkovateľ žiadateľovi návrh Zmluvy o pripojení. Prevádzkovateľ je viazaný
návrhom Zmluvy o pripojení len počas lehoty uvedenej v návrhu Zmluvy o pripojení. Ak je vyjadrenie
Prevádzkovateľa k žiadosti o pripojenie záporné, Prevádzkovateľ uvedie vo vyjadrení dôvod odmietnutia
žiadosti o pripojenie.
2.1.41 Náklady Prevádzkovateľa na zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity budovaním nových
elektroenergetických zariadení alebo úpravou existujúcich elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa,
vyvolané pripojením žiadateľa, je povinný uhradiť žiadateľ vo forme ceny za pripojenie.
KOMTERM Slovensko, a.s | Na Stanicu 22, 010 09 Žilina | IČO: 35792604 | DIČ: SK2020257272 | www.komterm.sk

6/12

2.1.42 Ak žiadateľ požaduje zvýšenie existujúcej maximálnej rezervovanej kapacity, cena za pripojenie za
zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity sa vypočíta z rozdielu požadovanej a pôvodnej maximálnej
rezervovanej kapacity. Pri znížení hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie
neuhrádza.
2.1.43 Náklady Prevádzkovateľa spojené s pripojením žiadateľa do distribučnej sústavy z dôvodu
požadovaného zabezpečenia distribúcie nad štandard určený v Technických podmienkach Prevádzkovateľa,
je žiadateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi v plnej výške.
2.1.44 Cenu za pripojenie do distribučnej sústavy a zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej
kapacity určí Prevádzkovateľ v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým sa ustanovuje
cenová regulácia v elektroenergetike.
2.1.45 Cenu za pripojenie pre krátkodobé odbery elektriny stanoví Prevádzkovateľ vo výške skutočne
vyvolaných nákladov Prevádzkovateľa na pripojenie žiadateľa.
2.1.46 Žiadateľ má nárok na vrátenie ceny za pripojenie, alebo jej časti iba v prípade, ak o vrátenie ceny za
pripojenie žiadateľ Prevádzkovateľa písomne požiadal, Prevádzkovateľ do termínu doručenia žiadosti
žiadateľa o vrátenie ceny za pripojenie nezačal s prácami, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie pripojenia do
distribučnej sústavy, v čase doručenia žiadosti žiadateľa o vrátenie ceny za pripojenie, alebo jej časti nebola
ešte uzatvorená zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo zmluva o združenej
dodávke elektriny a ak nastala aspoň jedna z nižšie uvedených skutočností: a) žiadosť žiadateľa o stavebné
povolenie pre výstavbu odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia bola
právoplatným rozhodnutím stavebného úradu zamietnutá, alebo
b) došlo k zrušeniu žiadateľa, okrem prípadu, keď práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení
prechádzajú na právneho nástupcu žiadateľa, c) žiadateľ zomrel, pričom v takom prípade majú nárok na
vrátenie ceny za pripojenie dedičia žiadateľa, d) žiadateľ požiadal Prevádzkovateľa o ukončenie Zmluvy o
pripojení a uzatvoril s Prevádzkovateľom zmluvu o ukončení platnosti Zmluvy o pripojení. Prevádzkovateľ
vráti žiadateľovi cenu za pripojenie zníženú o náklady, ktoré Prevádzkovateľ vynaložil v súvislosti s plnením
svojich povinností zo Zmluvy o pripojení. Prevádzkovateľ vráti žiadateľovi cenu za pripojenie až po
preukázaní skutočností zakladajúcich nárok žiadateľa na vrátenie ceny za pripojenie. Ak na základe žiadosti
o vrátenie ceny za pripojenie nebola ukončená Zmluva o pripojení dohodou Prevádzkovateľa a žiadateľa,
má Prevádzkovateľ po doručení oprávnenej žiadosti žiadateľa o vrátenie ceny za pripojenie a po preukázaní
skutočností zakladajúcich nárok žiadateľa na vrátenie ceny za pripojenie, právo odstúpiť od Zmluvy o
pripojení.
2.1.47 Ustanovenia bodov 2.1.48 – 2.1.67 tejto kapitoly 2 sa vzťahujú výlučne na Zmluvu o pripojení
odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy (pre potreby bodov 2.1.48 – 2.1.67 tejto
kapitoly 2 len „ Zmluva o pripojení“) a na Zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do
distribučnej sústavy sa nevzťahujú.
2.1.48 Predmetom Zmluvy o pripojení je záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti žiadateľa o pripojenie
do distribučnej sústavy zabezpečiť v distribučnej sústavy pre pripojenie odberného elektrického zariadenia
žiadateľa do distribučnej sústavy maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v Zmluve o pripojení a
po splnení povinností žiadateľa uvedených v týchto Obchodných podmienkach pripojenia, Technických
podmienkach Prevádzkovateľa a technických podmienkach uvedených v Zmluve o pripojení, umožniť
pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy a záväzok žiadateľa uhradiť
Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v Zmluve o pripojení a týchto
Obchodných podmienkach pripojenia.
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2.1.49 Účelom Zmluvy o pripojení je vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov pre
budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v Zmluve o pripojení, v ktorom
bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do distribučnej sústavy odberné elektrické
zariadenie žiadateľa, špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného
elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. Účelom Zmluvy o pripojení nie je fyzické
pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.
2.1.50 Prevádzkovateľ splní predmet Zmluvy o pripojení v lehote uvedenej v Zmluve o pripojení, ktorá
začne plynúť odo dňa nasledujúceho (i) po splnení povinnosti žiadateľa zaplatiť cenu za pripojenie vo výške
uvedenej v Zmluve o pripojení spôsobom uvedeným v týchto Obchodných podmienkach pripojenia a (ii) po
splnení povinností žiadateľa uvedených v Technických podmienkach Prevádzkovateľa a v technických
podmienkach uvedených v Zmluve o pripojení.
2.1.51 Cena za pripojenie je stanovená spôsobom uvedeným vo všeobecne záväznom právnom predpise,
ktorým sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a/alebo v súlade s príslušným cenovým
rozhodnutím ÚRSO. Žiadateľ je povinný zaplatiť cenu za pripojenie platnú v čase doručenia úplnej žiadosti o
pripojenie Prevádzkovateľovi.
2.1.52 Žiadateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške, na účet a s variabilným
symbolom, ktoré sú uvedené v Zmluve o pripojení v lehote splatnosti 14 kalendárnych dní od podpisu
Zmluvy o pripojení oboma zmluvnými stranami. Za deň úhrady ceny za pripojenie sa považuje deň, v ktorý
bude suma ceny za pripojenie pripísaná na účet Prevádzkovateľa.
2.1.53 Úhradou ceny za pripojenie nevzniká žiadateľovi majetková účasť, resp. spoluvlastnícke právo k
elektroenergetickému zariadeniu vybudovanému Prevádzkovateľom v súlade so Zmluvou o pripojení.
2.1.54 Ak žiadateľ nezaplatí cenu za pripojenie v lehote splatnosti, Zmluva o pripojení zaniká. Ak má
žiadateľ záujem o pripojenie do distribučnej sústavy, je povinný podať Prevádzkovateľovi novú žiadosť o
pripojenie.
2.1.55 Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať poplatok za znovupripojenie odberného miesta, v súlade s
Cenníkom služieb PDS v prípade, ak bola na odbernom mieste prerušená distribúcia elektriny bez ukončenia
zmluvného vzťahu s odberateľom pre neplnenie zmluvne dohodnutých platobných podmienok za prístup
do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a/alebo dodávku elektriny alebo v prípade zisteného
neoprávneného odberu elektriny a je požiadavka na obnovenie distribúcie elektriny na dané odberné
miesto.
2.1.56 Žiadateľ je povinný dodržiavať maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú v Zmluve o pripojení. Pri
prekročení maximálnej rezervovanej kapacity dohodnutej v Zmluve o pripojení je žiadateľ povinný zaplatiť
Prevádzkovateľovi cenu za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity uvedenú v cenovom rozhodnutí
ÚRSO platnom v čase prekročenia maximálnej rezervovanej kapacity. Žiadateľ zároveň zodpovedá za škodu,
ktorá prekročením maximálnej rezervovanej kapacity vznikne Prevádzkovateľovi a/alebo tretím osobám.
2.1.57 Žiadateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi všetku súčinnosť nevyhnutnú pre zabezpečenie
pripojenia žiadateľa do distribučnej sústavy. Žiadateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky
potrebné podklady, dokumenty a informácie, nevyhnutne potrebné pri zhotovovaní stavby príslušného
elektroenergetického zariadenia a pre zabezpečenie inžinierskej a realizačnej činnosti vykonávanej za
účelom zhotovenia stavby elektroenergetického zariadenia a jeho pripojenie. V prípade omeškania
žiadateľa s poskytnutím vyššie uvedenej súčinnosti sa o čas omeškania žiadateľa predlžuje čas plnenia
predmetu Zmluvy o pripojení dohodnutý v Zmluve o pripojení.
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2.1.58 Čas plnenia predmetu Zmluvy o pripojení sa automaticky predlžuje o čas, po ktorý budú trvať
nasledovné prekážky, ktoré bránia Prevádzkovateľovi v plnení predmetu Zmluvy o pripojení:
a) omeškanie žiadateľa s poskytnutím nevyhnutne potrebnej súčinnosti žiadateľa uvedenej v Zmluve o
pripojení a týchto Obchodných podmienkach pripojenia,
b) prekážky, ktoré neboli v čase podpisu Zmluvy o pripojení Prevádzkovateľovi známe, ktoré objektívne
bránia Prevádzkovateľovi začať, alebo pokračovať v plnení predmetu Zmluvy o pripojení,
c) nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré bránia Prevádzkovateľovi začať, alebo pokračovať v plnení
predmetu Zmluvy o pripojení,
d) žiadosť Prevádzkovateľa o územné rozhodnutie/stavebné povolenie pre výstavbu elektroenergetického
zariadenia, ktoré je potrebné zhotoviť za účelom splnenia predmetu Zmluvy o pripojení, alebo návrh
Prevádzkovateľa na kolaudáciu elektroenergetického zariadenia, ktoré je potrebné za účelom splnenia
predmetu Zmluvy o pripojení, boli právoplatným rozhodnutím stavebného úradu zamietnuté.
2.1.59 Žiadateľ je povinný Prevádzkovateľovi uhradiť alikvotnú časť investičných prostriedkov vynaložených
Prevádzkovateľom za účelom plnenia Predmetu Zmluvy o pripojení v prípade, ak žiadateľ nevyužíva
maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú v Zmluve o pripojení v lehote dvoch rokov bezprostredne
nasledujúcich po dni, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie pre stavbu
elektroenergetického zariadenia zhotovenú Prevádzkovateľom za účelom splnenia predmetu Zmluvy o
pripojení. Za nevyužitie maximálnej rezervovanej kapacity žiadateľom sa považuje stav, keď si žiadateľ na
základe zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy neobjedná v uvedenej lehote rezervovanú
kapacitu v priemere minimálne vo výške 70 % maximálnej rezervovanej kapacity.
2.1.60 Pred uzatvorením Zmluvy o pripojení, najmä ale nie výlučne v žiadosti o pripojenie do distribučnej
sústavy je žiadateľ povinný Prevádzkovateľa pravdivo a presne informovať o všetkých skutočnostiach
nevyhnutných pre Prevádzkovateľa s cieľom uzatvorenia a plnenia Zmluvy o pripojení. Žiadateľ je povinný
informovať Prevádzkovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli viesť ku škodám a je povinný
vynaložiť všetko úsilie, ktoré je možné od neho spravodlivo požadovať na odvrátenie hroziacej škody.
Žiadateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o všetkých zmenách, ktoré môžu
mať vplyv na riadne plnenie povinností žiadateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o pripojení a týchto Obchodných
podmienok pripojenia.
2.1.61 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán, ako aj čísla účtu, zmena osôb zodpovedných za
uzatvorenie a plnenie Zmluvy o pripojení, zmena doručovacej adresy alebo zmena kontaktných osôb sa
nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k Zmluve o pripojení. Zmluvná strana dotknutá
takouto zmenou je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného
odkladu, najneskôr však do 15 kalendárnych dní od zmeny príslušných údajov. Nesplnenie tejto
oznamovacej povinnosti je na ťarchu povinnej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si
včas všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podľa Zmluvy o pripojení.
2.1.62 Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje v rozsahu uvedenom v žiadosti o pripojenie
zariadenia k distribučnej sústave (ďalej v tomto bode len „Žiadosť“) a v Zmluve o pripojení, na účel
uzatvorenia a plnenia Zmluvy o pripojení, jej zmeny alebo ukončenia, čo v sebe zahŕňa aj fakturáciu ceny za
pripojenie, prípadne iných poplatkov na základe Zmluvy o pripojení a evidenciu pohľadávok zo Zmluvy o
pripojení, spoluprácu a poskytovanie súčinnosti orgánom verejnej moci a iným osobám v zmysle príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov. Podstatnou náležitosťou uvedeného účelu je jednoznačná
identifikácia žiadateľa pre potreby plnenia si a vymoženia povinností žiadateľa zo Zmluvy o pripojení,
riadneho a úplného vysporiadania všetkých záväzkov a nárokov zo Zmluvy o pripojení. Žiadateľ je v zmysle
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
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„Zákon o ochrane osobných údajov“) povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi údaje označené v Žiadosti a v
Zmluve o pripojení ako povinné (t.j. titul, meno a priezvisko žiadateľa; orientačné číslo, obec/časť obce a
PSČ trvalého pobytu žiadateľa; ulicu, orientačné/súpisné číslo, číslo parcely, obec/časť obce, PSČ, okres,
katastrálne územie a EIC miesta spotreby žiadateľa; požadovaný počet fáz, existujúca a požadovaná
maximálna rezervovaná kapacita a požadované meranie) a to údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich
spracúvania vymedzeného v predchádzajúcom bode, inak má Prevádzkovateľ právo odmietnuť uzatvorenie
Zmluvy o pripojení. Poskytnutie ostatných údajov (t.j. ulica a súpisné číslo trvalého pobytu žiadateľa; ulica,
orientačné a súpisné číslo, obec/časť obce a PSČ korešpondenčnej adresy žiadateľa; telefón/mobil, e-mail,
názov banky a číslo účtu/kód banky žiadateľa; titul, meno a priezvisko osoby oprávnenej podpísať zmluvu;
spôsob využitia odberného miesta) je výlučne dobrovoľné. Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj
sprostredkovateľ Prevádzkovateľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve. V súlade so
Zákonom o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ oznamuje žiadateľovi, že sprostredkovateľom
Prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov žiadateľa sú spoločnosti uvedené na internetových
stránkach Prevádzkovateľa. Ak Prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až
po získaní osobných údajov, zabezpečí oznámenie tejto skutočnosti žiadateľovi v lehote ustanovenej
Zákonom o ochrane osobných údajov, pokiaľ mu túto povinnosť ukladá Zákon o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ je oprávnený splniť si túto svoju informačnú povinnosť aj zverejnením zoznamu
sprostredkovateľov na svojom webovom sídle. Žiadateľ ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej
žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať: (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
(ii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme;
žiadateľ je oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, (iii) vo všeobecne
zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, (iv) vo
všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (v)
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania, (vi) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (vii)
likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, (viii)
blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu žiadateľa (ako dotknutej osoby). Žiadateľ má na
základe písomnej žiadosti právo u Prevádzkovateľa namietať voči (i) spracúvaniu jeho osobných údajov, o
ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať
ich likvidáciu, (ii) využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo (iii)
poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Žiadateľ na základe písomnej žiadosti alebo
osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu
osobných údajov v prípadoch podľa § 78 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením
oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom
chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných
údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka žiadateľa je oprávnená,
Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie žiadateľ namietal, bez zbytočného odkladu
blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Žiadateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne,
ak vec neznesie odklad, má ďalej právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa
rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto
rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov.
Žiadateľ má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti žiadateľa vyhovieť, a to tak,
že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a
výsledku zistenia Prevádzkovateľ žiadateľa informuje. Žiadateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to
ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov
žiadateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov
Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke žiadateľa, alebo ak Prevádzkovateľ na
základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov žiadateľa.
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Ak žiadateľ uplatní svoje právo (i) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť
sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou
alebo faxom žiadateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, (ii) osobne ústnou
formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil
zápisnicu, jeho podpis a podpis žiadateľa; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľa povinný odovzdať žiadateľovi,
(iii) u sprostredkovateľa podľa bodu (i) alebo (ii) vyššie, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať
Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. Žiadateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene
spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak žiadateľ nemá
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak žiadateľ
nežije, jeho práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
2.1.63 Žiadateľ nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení
ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Všetky práva a
povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení prechádzajú v prípade splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia
niektorej zo zmluvných strán v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka na jeho právneho nástupcu
alebo právnych nástupcov tak, ako to bude určené v platnej zmluve o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
zmluvnej strany. Smrťou žiadateľa Zmluva o pripojení zaniká. Dedič žiadateľa, na ktorého prešlo vlastnícke,
alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, alebo stavbe, ku ktorej bolo Zmluvou o pripojení zriadené odberné
miesto je povinný uzatvoriť novú Zmluvu o pripojení.
2.1.64 Situácie a úkony, ktoré nie sú výslovne upravené alebo riešené v Zmluve o pripojení a v týchto
Obchodných podmienkach pripojenia alebo v iných dojednaniach medzi zmluvnými stranami, sa budú riešiť
medzi Prevádzkovateľom a žiadateľom individuálne, podľa ustanovení príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, obchodných zvyklostí a všeobecných zásad, na ktorých je zmluvný vzťah medzi
Prevádzkovateľom a žiadateľom postavený.
2.1.65 Zmluvu o pripojení možno zrušiť iba písomne; tým nie sú dotknuté ustanovenia týchto Obchodných
podmienok pripojenia, podľa ktorých Zmluva o pripojení zaniká, ak nastanú právne skutočnosti
predpokladané týmito Obchodnými podmienkami pripojenia. Zmluvu o pripojení možno meniť alebo
dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán alebo
uzatvorením novej Zmluvy o pripojení, ktorá v celom rozsahu nahradí pôvodnú Zmluvu o pripojení.
2.1.66 Zmluva o pripojení zaniká: a) zánikom zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke
elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny uzatvorenej pre odberné
miesto uvedené v Zmluve o pripojení; to neplatí pri i) zmene dodávateľa elektriny bez zmeny odberateľa
elektriny na odbernom mieste, ak zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o dodávke elektriny s
pôvodným dodávateľom elektriny zanikne ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny a je uzatvorená
zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny s
účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny, ii) dodávke elektriny dodávateľom poslednej
inštancie podľa Zákona o energetike; b) zmenou odberateľa elektriny na odbernom mieste uvedenom v
Zmluve o pripojení, c) písomným odstúpením Prevádzkovateľa, d) uplynutím lehoty dvoch rokov odo dňa
podpisu Zmluvy o pripojení oboma zmluvnými stranami v prípade, ak žiadateľ v uvedenej lehote nesplní
Technické podmienky Prevádzkovateľa a technické podmienky uvedené v Zmluve o pripojení.
2.1.67 Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o pripojení: a) v prípade, ak žiadateľ nedodržiava
Technické podmienky Prevádzkovateľa a technické podmienky uvedené v Zmluve o pripojení, b) v prípade
kladného vybavenia žiadosti žiadateľa o vrátenie ceny za pripojenie, resp. jej časti podanej v súlade s týmito
Obchodnými podmienkami pripojenia, c) podľa bodu 2.1.27 týchto Obchodných podmienok pripojenia, d)
ak žiadateľ neuzatvorí s dodávateľom elektriny zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo neuzatvorí
zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s Prevádzkovateľom a súčasne zmluvu o
dodávke elektriny s dodávateľom elektriny najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia
písomného oznámenia Prevádzkovateľa, ktorým Prevádzkovateľ potvrdí žiadateľovi splnenie Technických
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podmienok Prevádzkovateľa a technických podmienok pripojenia uvedených v Zmluve o pripojení, e) v
prípade zistenia neoprávneného odberu elektriny na odbernom mieste.
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