POD :

SK AGSDIS 01012
Evidenčné číslo zmluvy
/ vyplní prevádzkovateľ distribučnej siete /

ZMLUVA O PRIPOJENÍ
do distribučnej siete plynu

/ kategória – odberateľ plynu MIMO DOMÁCNOSŤ /
uzavretá v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnenení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ”Zmluva“)
medzi :

Prevádzkovateľom distribučnej siete :
Spoločnosť :
AQUAGAS SERVIS s.r.o.
Sídlo :
Námestie Andreja Hlinku 3 , 831 06 Bratislava – Rača
Poštový styk :
Námestie Andreja Hlinku 3 , 831 06 Bratislava 35
Kancelária :
Nám. Andreja Hlinku 3 , 831 06 Bratislava - Rača
Zastúpená :
Dominika Královičová – konateľ spoločnosti
IČO :
52 724 301
DIČ :
2121128900
IČ DPH:
SK 2121128900
Bankové spojenie :
Tatra banka Bratislava
IBAN :
SK09 1100 0000 0029 4407 8867
Zastúpený vo veciach zmluvných :
Ing. Robert Cintavý - tel.č.: 0911 220 309 ,e-mail : aquagas.servis@gmail.com
Zastúpený vo veciach technických : Ing. Robert Cintavý - tel.č.: 0911 220 309 ,e-mail : aquagas.servis@gmail.com
Zastúpený vo veciach fakturačných: Dominika Královičová - tel.č.: 0948 474 874,e-mail : ags.fakturacie@gmail.com
PLYN-Servisná a poruchová linka : 0907 550 931 , 0911 22 03 09
Webové sídlo :
www.aquagas-servis.sk

(ďalej len ”prevádzkovateľ distribučnej siete“ alebo ”PDS“)
a

Žiadateľom :
Názov spoločnosti :
Sídlo :
Zastúpená :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Poštová adresa / Ulica č. , PSČ, Obec /:
Tel. č. :
E-mail :
Podľa plnomocenstva zo dňa

1

pripojeného k tejto Zmluve1

Miesto pripojenia :
Marianka , ulica č. :
Marianka , lokalita :
Číslo parcely :

(ďalej len ” žiadateľ “ alebo ” budúci odberateľ plynu “)
( PDS a Žiadateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „zmluvné strany“ )
Pripojenie plnomocenstva na uzavretie tejto Zmluvy sa vyžaduje iba ak toto nebolo priložené k Žiadosti o pripojenie
resp. ak nezahŕňalo podpísanie tejto Zmluvy.
1
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I. Pojmy a úvodné ustanovenia
1.

Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami, používané v Zmluve, majú tento význam:

Odberateľ plynu v domácnosti : je fyzická osoba , ktorá nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti .
Zraniteľný odberateľ : Je „ odberateľ plynu v domácnosti “ a „ malý podnik “
Malý podnik : je koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok .
Zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti : je odberateľ plynu v domácnosti , ktorý je ťažko zdravotne postihnutý
a plyn využíva na kúrenie a ktorý túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho
dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete plynu , do ktorej je jeho odberné miesto pripojené ,
spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.
Pripojenie: súbor úkonov a činností nevyhnutných na zabezpečenie fyzického spojenia distribučnej siete s odberným
plynovým zariadením a vytvorenie predpokladov pre odber zemného plynu. Proces pripojenia začína predložením
Žiadosti o pripojenie a končí montážou meracieho zariadenia.
Vyjadrenie k Žiadosti o pripojenie (ďalej len „Vyjadrenie“): stanovisko PDS k Žiadosti o pripojenie, ktoré
obsahuje technické podmienky pripojenia (najmä miesto pripojenia, prevádzkový pretlak, dĺžku a dimenziu
pripojovacieho plynovodu, umiestnenie hlavného uzáveru plynu, typ meracieho zariadenia a jeho umiestnenie).
Vyjadrenie je prílohou č. 2 tejto Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete (ďalej len „Žiadosť o pripojenie“): tlačivo PDS, na ktorom Žiadateľ
uvedie údaje týkajúce sa budúceho odberného miesta, ktorého odberné plynové zariadenie má záujem pripojiť
do distribučnej siete PDS. Žiadosť o pripojenie je prílohou č.1 tejto Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
Pripojovací plynovod: zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného plynového zariadenia žiadateľa
do distribučnej siete PDS; začína odbočením z distribučnej siete smerom k odbernému plynovému zariadeniu
Žiadateľa a končí hlavným uzáverom plynu. Podmienky zriadenia Pripojovacieho plynovodu definuje táto Zmluva
v prílohe č. 2. Náklady na zriadenie Pripojovacieho plynovodu znáša Žiadateľ. Vlastníkom Pripojovacieho
plynovodu je ten, kto uhradil náklady na jeho zriadenie.
Odberné plynové zariadenie (ďalej len „OPZ“): zariadenie Žiadateľa určené na odber plynu; začína za hlavným
uzáverom plynu a končí spotrebičmi; OPZ je povinný zriadiť Žiadateľ na vlastné náklady
Odberné miesto: miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom (meracím zariadením).
Dodávateľ plynu : Regulovaný subjekt , ktorému ÚRSO vydal na túto činnosť povolenie a zároveň má s
prevádzkovateľom podpísanú zmluvu o prístupe do LDS plynu prevádzkovateľa a distribúcii plynu a s ktorým
musí odberateľ podpísať zmluvu o dodávke plynu ešte pred zahájením odberu plynu do svojho OPZ.
2.

Právne vzťahy upravené touto zmluvou sa riadia nasledovnou platnými legislatívnymi predpismi :

* Zákon 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
* Zákon 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, všeobecne záväznými
právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie,
* Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
* Vyhláška č. 223/2016 Z.z. , ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve.

II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok :
a,

PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady
meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených
v tejto Zmluve,
b, Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo
Vyjadrení.

III . Podmienky pripojenia , práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Podmienky pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, ako aj s tým súvisiace práva
a povinnosti PDS a odberateľa plynu (žiadateľa o pripojenie) stanovuje táto Zmluva, Technické podmienky
prevádzkovateľa distribučnej siete v Marianke (ďalej len ”Technické podmienky“) a Prevádzkový
poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete,
2

Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS) a budúci odberateľ plynu sa dohodli na pripojení odberného
plynového zariadenia (ďalej len ”odberné plynové zariadenie“ alebo ”OPZ“)špecifikovaného v Žiadosti
o pripojenie odberného plynového zariadenia budúceho odberateľa plynu kategória
„ MIMO DOMACNOSŤ“ k distribučnej sieti (ďalej len ” žiadosť o pripojenie ) ,ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto Zmluvy a tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.
2.

Ďalšie podmienky pripojenia, najmä špecifikácia miesta a spôsobu pripojenia OPZ k DS sú stanovené PDS
vo vyjadrení k žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti (ďalej len ”Podmienky pripojenia“).
Tieto sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy , ktorej tvoria prílohu č.2 , ako aj cenník externých služieb ,
Technické podmienky , a Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete spoločnosti
AQUAGAS SERVIS s.r.o. , ako prevádzkovateľa LDS zemného plynu v obci Marianka, ktorými určuje
podmienky prístupu, pripojenia a prevádzkovania LDS (všetky aktuálne znenia dokumentov sú prístupné
k nahliadnutiu a vytlačeniu na www.aquagas-servis.sk ). Podpisom tejto zmluvy žiadateľ o pripojenie
potvrdzuje ,že tieto dokumenty si riadne naštudoval a súhlasí s ich znením a uvedomuje si ako účastník trhu so
zemným plynom svoje práva a povinností vyplývajúce s týchto dokumentov a so všeobecne platnou
legislatívou v Slovenskej republike .

3.

4.

PDS je povinný nainštalovať Žiadateľovi vlastné meracie zariadenie na meranie spotreby plynu , ak sú
súčasne splnené nasledovné podmienky:
OPZ budúceho odberateľa plynu bolo zriadené odborne a aj v súlade s podmienkami dohodnutými
touto zmluvou,
- na OPZ boli úspešne vykonané príslušné odborné skúšky a odborné prehliadky, vykonanie ktorých je
stanovené príslušnými technickými predpismi a technickými normami, potvrdzujúce, že odberné
plynové zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky, čo je žiadateľ o pripojenie povinný preukázať
správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického plynového zariadenia,
- sú splnené podmienky pre pripojenie OPZ k distribučnej sieti stanovené v Technických
podmienkach a v Prevádzkovom poriadku PDS spoločnosti AQUAGAS SERVIS s.r.o..
(všetky aktuálne znenia týchto dokumentov sú prístupné k nahliadnutiu a vytlačeniu na
webstránke PDS : www.aquagas-servis.sk ).
PDS má právo:
a, pred osadením meracieho zariadenia skontrolovať splnenie podmienok stanovených touto Zmluvou,
najmä podmienok uvedených vo Vyjadrení, a uzavretie zmluvy o dodávke a odbere zemného plynu,
príp. zmluvy o združených službách dodávky a odberu zemného plynu s príslušným dodávateľom zemného
plynu,
b, zabezpečiť meracie zariadenie proti neoprávnenej manipulácii overovacou značkou (plombou) ako aj
značkou montážnika.
-

5.

6.

Žiadateľ je povinný:
a) požiadať o vydanie nevyhnutných rozhodnutí a/alebo vyjadrení/súhlasov potrebných na vybudovanie
Pripojovacieho plynovodu (za predpokladu, že je táto povinnosť stanovená vo Vyjadrení),
b) na svoje náklady vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených
vo Vyjadrení a vybudovať OPZ a to v súlade s touto Zmluvou, Vyjadrením a podmienkami vyplývajúcimi
z príslušných rozhodnutí a vyjadrení správnych orgánov, dotknutých orgánov a účastníkov konania,
c) pred inštaláciou meracieho zariadenia predložiť PDS doklady v súlade s Vyjadrením - Príloha č. 2 tejto
Zmluvy,
d) umožniť PDS inštaláciu meracieho zariadenia a poskytnúť PDS súčinnosť potrebnú na realizáciu pripojenia.

7.

Žiadateľ má právo:
a, na vydanie Vyjadrenia k Žiadosti o pripojenie v lehote stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi ,
b, na montáž meracieho zariadenia, ak sú splnené podmienky stanovené touto Zmluvou, najmä predložené
doklady v súlade s Vyjadrením - Príloha č. 2 tejto Zmluvy.

IV . Realizácia pripojenia
1.

2.

Za účelom montáže meracieho zariadenia Žiadateľ po tom, čo splnil podmienky stanovené touto Zmluvou,
predloží PDS „Žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla“, prílohou ktorej musia
byť doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Za účelom umožnenia pripojenia OPZ k distribučnej sieti, budúci odberateľ plynu zabezpečí na svoje náklady
vybudovanie pripojovacieho plynovodu v zmysle Technických podmienok PDS. Dokladovú časť a realizáciu
zabezpečí u odborne spôsobilej firmy, alebo predloží prevádzkovateľovi distribučnej siete žiadosť o
3

3.

4.

zrealizovanie pripojenia OPZ k distribučnej sieti (ďalej len ”Žiadosť o realizáciu pripojenia“). Prílohou
Žiadosti o realizáciu pripojenia musia byť doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v tejto
zmluve. Na základe toho prevádzkovateľ predloží cenovú kalkuláciu a v prípade dohody uzavrie zmluvu
o príprave (PD, vyjadrenia dotknutých strán, stavebné povolenie alebo ohlásenie, súhlas vlastníkov pozemkov,
zriadenie vecného bremena, rozkopávkové povolenie, atď) a o realizácii. V prípade že si budúci odberateľ
plynu zabezpečí vykonanie týchto činností u nezávislého odborného dodávateľa, práce budú vykonané za
dozoru budúceho prevádzkovateľa podľa Technických podmienok PDS.
PDS vyvinie všetko úsilie za daných okolností, aby vykonal práce nevyhnutné na pripojenie OPZ k
distribučnej sieti (dodanie a montáž meradla a regulátora tlaku ), v prípade ak odberateľ splnil všetky
podmienky pre pripojenie OPZ k distribučnej sieti podľa tejto Zmluvy, TP a PP, a splnenie týchto podmienok
preukázal PDS .
Nevyhnutnou podmienkou montáže meradla je uzavretie ”Zmluvy o dodávke zemného plynu“ s dodávateľom
zemného plynu minimálne 30 dní pred začiatkom odberu zemného plynu.

V . Cena za pripojenie
Žiadateľ v súlade s článkom III tejto zmluvy a Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo:
0011/2020/P pred uzavretím tejto Zmluvy zaplatil PDS cenu za pripojenie OPZ Žiadateľa v kategórii :
MIMO DOMÁCNOSŤ do distribučnej siete plynu . Výšku ceny za pripojenie určí pre žiadateľa prevádzkovateľ
distribučnej siete plynu alternatívne nasledovne :
1. Maximálna cena za pripojenie odberného plynového zariadenia odberateľa plynu v kategórii zraniteľný
odberateľ do distribučnej siete ……………………………………………………………………75,00 eur + DPH.
2. Maximálna cena za pripojenie odberného plynového zariadenia odberateľa plynu v kategórii odberateľ plynu ,
ktorý nie je zraniteľný do distribučnej siete ……..…………………………………………...…..80,00 eur + DPH.

VI. Poučenie o povinnosti PDS týkajúce sa štandardov kvality
1.
2.

3.

PDS je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality; evidovať,
vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich predložiť Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví.
Jedným zo štandardov kvality je aj písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia
OPZ do distribučnej siete do 30 dní odo dňa kedy sa Žiadosť o pripojenie stane úplnou.
Žiadosť o pripojenie sa považuje za úplnú až v deň kedy prevádzkovateľ obdrží cenu za pripojenie
od žiadateľa v hotovosti oproti príjmovému dokladu , alebo bankovým prevodom pripísaním na
účet prevádzkovateľa a ak obsahuje všetky potrebné údaje a dokumenty.
Ak PDS preukázateľne nedodrží uvedený štandard kvality, je povinný uhradiť Žiadateľovi kompenzačnú
platbu za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 5 eur, najviac však 500 eur.
Žiadateľ nie je povinný preukazovať nedodržanie štandardov kvality. Uhradením kompenzačnej platby
nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

VII . Distribúcia zemného plynu, údržba a opravy pripojovacieho plynovodu
1.

Žiadateľ, ktorý je vlastníkom Pripojovacieho plynovodu alebo Žiadateľ, ktorý je vlastníkom Pripojovacieho
plynovodu splnomocnený, súhlasí, aby PDS užíval Pripojovací plynovod ako súčasť svojej distribučnej siete,
a to výlučne na distribúciu plynu do OPZ Žiadateľa.
Žiadateľ je povinný zabezpečiť uvedený súhlas počas celej doby distribúcie zemného plynu cez Pripojovací
plynovod. Ak sa kedykoľvek v budúcnosti vyhlásenie Žiadateľa podľa prvej vety tohto odseku ukáže ako
nepravdivé, môže si PDS uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá mu z tohto dôvodu vznikne, voči Žiadateľovi.

2.

Žiadateľ, ktorému je dodávaný zemný plyn cez Pripojovací plynovod zároveň berie na vedomie, že údržba
a opravy tohto Pripojovacieho plynovodu sa uskutočňujú nasledovne:

a)

PDS je povinný na svoje náklady a zodpovednosť:

*

vykonávať bežnú údržbu a sledovanie celkového technického stavu Pripojovacieho plynovodu (pochôdzky,
kontroly trás, kontrola tesnosti),
**
zabezpečiť odborné prehliadky a odborné skúšky Pripojovacieho plynovodu,
*** zabezpečiť odstraňovanie porúch Pripojovacieho plynovodu bez potreby výmeny potrubnej časti
Pripojovacieho plynovodu a/alebo domovej regulačnej zostavy,
**** bez zbytočného odkladu oznámiť Žiadateľovi potrebu opráv Pripojovacieho plynovodu,
na vykonanie ktorých je povinný Žiadateľ podľa písm. b) tohto bodu Zmluvy.
4

PDS má v rámci bežnej údržby právo na vykonanie zásahov na Pripojovacom plynovode potrebných na
opravu porúch a obnovenie distribúcie zemného plynu. Zásahy na Pripojovacom plynovode s výnimkou
činností uvedených v odsekoch (*) až (****), ako aj zmeny Pripojovacieho plynovodu, môže vykonať len s
predchádzajúcim súhlasom Žiadateľa.
Žiadateľ je povinný na svoje náklady a zodpovednosť :

b)

*

zabezpečiť najmä odstránenie poruchy, ktorá spočíva vo výmene potrubnej časti Pripojovacieho plynovodu
a/alebo domovej regulačnej zostavy.
3. PDS je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Žiadateľovi potrebu opráv Pripojovacieho plynovodu
a/alebo domovej regulačnej zostavy, na vykonanie ktorých je povinný Žiadateľ. Ak sa PDS a Žiadateľ
nedohodnú inak, je Žiadateľ povinný vykonať opravu Pripojovacieho plynovodu najneskôr do 3 dní odo dňa
oznámenia potreby jej vykonania. Ak Žiadateľ nevykoná opravu v tomto termíne, je oprávnený takúto
opravu vykonať PDS, pričom Žiadateľ je povinný uhradiť PDS náklady, ktoré PDS na opravu Pripojovacieho
plynovodu a/alebo domovej regulačnej zostavy vynaložil.
4. Žiadateľ si je vedomý, že v prípade zmeny vlastníka Pripojovacieho plynovodu (najmä v súvislosti s predajom
alebo iným prevodom plynofikovanej nehnuteľnosti), je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu
písomne oznámiť PDS a k písomnému oznámeniu doložiť vyhlásenie nového vlastníka Pripojovacieho
plynovodu o tom, že pristupuje k tejto Zmluve. Do dňa doručenia oznámenia a vyhlásenia podľa
predchádzajúcej vety je povinnosti vyplývajúce z tohto článku Zmluvy povinný plniť Žiadateľ.

VIII. Obmedzenie a prerušenie distribúcie plynu, odpojenie odberného plynového
zariadenia od distribučnej siete , preskúšanie meradla .
1.

2.
•

•
•

•

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu za podmienok
stanovených platnými právnymi predpismi alebo Technickými podmienkami a ďalej má právo odpojiť
odberné plynové zariadenie od distribučnej siete za podmienok stanovených v Technických podmienkach,
resp. v Prevádzkovom poriadku a má právo požadovať úhradu nákladov spojených s prerušením
a následným obnovením pripojenia k distribučnej sieti od pôvodneho odberateľa plynu . Tieto náklady sú
považované za neefektívne náklady prevádzkovateľa LDS a pôvodný odberateľ je povinný ich uhradiť
prevádzkovateľovi PDS. Úhrada týchto neefektívnych nákladov je podmienkou znovu pripojenia
k distribučnej sieti . Výška týchto nákladov je jednoznačne určená v cenníku externých služieb PDS ,
ktorý má uverejnený PDS na svojej web-stránke : www.aquagas-servis.sk , prípadne je k dispozícii
v kancelárii PDS. Cenník externých služieb je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o pripojení.
Ak má odberateľ podozrenie o nepresnesnosti merania meradla v jeho kiosku merania , ktoré mu
prevádzkovateľ dodal a namontoval na základe záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, musí odberateľ za
účelom preverenia meradla zachovať nasledovný postup :
Ak odberateľ plynu vyskúšal všetky možnosti vyzuálneho preverenia meradla , a je presvedčený o tom , že
meradlo je nepresné , je potrebné si podal najlepšie osobne na zákaznickom centre svojho zmluvného
dodávateľa plynu „ Žiadosť o preskúšanie meradla „ / tlačivo je k dispozícii ja na web-stránke dodávateľa
plynu / .
Dodávateľ plynu , s ktorým má odberateľ podpísanú zmluvu o dodávke plynu , na základe tejto žiadosti
písomne vyzve Prevádzkovateľa t.j písomne požiada o preverenie meradla .
Prevádzkovateľ si v zákonnéj lehote si dohodne s odberateľom termín na OM mieste kiosku merania . V
dohodnutý deň demontujeme meradlo a ihneď namontujeme nové meradlo , tak , aby odberateľ nemal
prerušené dodávky plynu . O tejto výmene zmluvné strany vyplnia a obojstranne podpíšu záznam –
montážny list meradla s potrebnými údajmi o novom a aj demontovanom meradle s potrebnými údajmy pre
dodávateľa za účelom jeho korektného vyúčtovania spotreby s odberateľom na tomto OM.
Následne obratom prevádzkovateľ spoločnosť zabezpečí preskúšanie meradla u certifikovanom skúšobnom
ústave, ktorý o preskúšaní meradla vyhotoví protokol s pozitívnym alebo negatívnym výsledkom .
Upozornenie : Ak sa určenom meradle nezistia chyby , bude musieť všetky skutočné náklady spojené
s preskúšaním a výmenou uhradiť odberateľ plynu.

IX. Záverečné ustanovenia
1.

Uzavretím tejto Zmluvy sa nahrádzajú všetky doterajšie vyjadrenia, ako aj dohody zmluvných strán, týkajúce
sa pripojenia OPZ k DS. V prípade, ak v čase uzavretia tejto Zmluvy nie sú Podmienky pripojenia stanovené,
žiadateľ uzatvára túto Zmluvu aj bez ich stanovenia. Žiadateľ v tomto prípade súhlasí s následným stanovením
Podmienok pripojenia zo strany PDS; vyhradzuje si zároveň právo od tejto Zmluvy odstúpiť, ak by takto
stanovené Podmienky pripojenia boli pre neho neprijateľné.
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2.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká uplynutím 12 mesiacov odo dňa jej uzavretia, ak odberateľ
plynu v tejto lehote PDS nepreukáže, že splnil podmienky pripojenia a Technické podmienky. To neplatí, ak
nesplnenie Podmienok pripojenia bolo spôsobené konaním zo strany PDS. Dĺžku trvania tejto Zmluvy je
možné upraviť uzavretím dodatku k tejto Zmluve.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že, v prípade ak PDS odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodov uvedených v článku V.1 ,
alebo Zmluva podľa článku V.2 zanikne, s výnimkou prípadov spôsobených vyššou mocou, je PDS oprávnený
od budúceho odberateľa plynu (žiadateľa o pripojenie) požadovať úhradu nákladov, ktoré PDS v súvislosti
s prípravou pripojenia OPZ budúceho odberateľa vynaložil. Žiadateľ o pripojenie sa zaväzuje náklady uvedené
v predchádzajúcej vete zaplatiť PDS do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu. Zmluvné strany sa
dohodli, že ich práva a povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy zostávajú zachované aj po zániku tejto Zmluvy.

4.

Žiadateľ o pripojenie ktorý uzavrel s PDS zmluvu aj o príprave a vybudovaní pripojovacieho plynovodu, je
povinný poskytnúť PDS na vyzvanie všetku potrebnú súčinnosť pri zabezpečení prípravy a realizácie
pripojovacieho plynovodu. V prípade neposkytnutia súčinností (napr. neumožnenie zosúladenia projektovej
dokumentácie pripojovacieho plynovodu a OPZ, nezabezpečenie realizácie pripojovacieho plynovodu resp.
neosadenie domovej regulačnej skrinky na hranici pozemku žiadateľa, atď. ), nie je PDS povinný dodržať
predpokladaný termín pripojenia.

5.

Žiadateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v lehote 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia (prevzatia).
Odstúpenie od Zmluvy je povinný predložiť písomne prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote týchto 5
pracovných dní.

6.

Zmluvné strany sú povinné písomne nahlásiť druhej strane akúkoľvek zmenu identifikačných údajov bližšie
popísaných v bode I tejto zmluvy.

7.

Žiadateľ je povinný písomne nahlásiť PDS zmenu odberateľa na jestvujúcom odbernom mieste ( ďalej len
OM). Z novým odberateľom podpíše odovzdávací protokol , v ktorom budú popísané všetky identifikačné
údaje na pôvodného a nového odberateľa a údaje o nehnuteľnosti s uvedenením stavu meradla ku dňu
odovzdania a prevzatia nehnuteľnosti. Tento doručia PDS ešte pred uskutočnením zmeny-prehlásenia zmluvy
o dodávke plynu .

8.

Žiadateľ je povinný taktiež bezodkladne ohlásiť PDS plánovanú zmenu dodávateľa plynu a doručiť PDS
potrebné kópie dokladov , týkajúcich sa tejto zmeny ako sú : kópia výpovede s pôvodným dodávateľom a jej
akceptácia zo strany pôvodného dodáva , a kópia zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom.

9.

Akékoľvek zmeny , alebo dodatky k tejto Zmluve si vyžadujú písomnú formu

10.

Táto Zmluva je uzavretá (platná a účinná) dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

11.

Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých obdrží :
1 x rovnopis prevádzkovateľ distribučnej siete
2 x rovnopis budúci odberateľ plynu (žiadateľ o pripojenie) z toho 1 x rovnopis odovzdá svojmu
dodávateľovi plynu

V Bratislave dňa :

V Bratislave dňa :

____________________________________
za prevádzkovateľa distribučnej siete plynu
AQUAGAS SERVIS s.r.o.

__________________________________________
a budúceho odberateľa plynu (žiadateľa)

Príloha č. 1: Žiadosť o pripojenie
Príloha č. 2: Podmienky pripojenia
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