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NÁVRH  
zmien a doplnení 

prevádzkového poriadku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  
 
 
 
1. Slová „odberateľ“ a slová „odberateľ elektriny“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte prevádzkového poriadku 

nahrádzajú slovami „koncový odberateľ elektriny“ v príslušnom tvare. Slová „odberateľ elektriny v domácnosti“, 
„odberateľ elektriny mimo domácnosti“, zraniteľný odberateľ“ a „závislý odberateľ elektriny v domácnosti“ vo 
všetkých tvaroch týmto nie sú dotknuté.  
 

2. Slová „zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte prevádzkového poriadku 
nahrádzajú slovami „závislý odberateľ elektriny v domácnosti“ v príslušnom tvare. 
 

3. Slová „malý podnik“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte prevádzkového poriadku nahrádzajú slovami „zraniteľný 
odberateľ“ v príslušnom tvare. 
 

4. V kapitole 1 bod 1.1 znie: 
 
„1.1 Tento prevádzkový poriadok je vypracovaný podľa § 45 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) a je záväzný pre Prevádzkovateľa a 
všetkých účastníkov trhu s elektrinou na jeho časti vymedzeného územia.“. 
 

5. V kapitole 1 bode 1.3 sa za slovo „poriadok" vkladajú slová „alebo osobitný predpis“. 
 

6. V kapitole 1 bode 1.8 sa v 15 odrážke za slovo „odberu“ vkladá slovo „elektriny“. 
 

7. V kapitole 1 bode 1.8  odrážka 18 znie: 
 
„časový interval poruchy určeného meradla doba poruchy určeného meradla vymedzená začiatkom a 
koncom poruchy určeného meradla. Začiatok a koniec poruchy určeného meradla je určený dátumom a časom. 
Ak nie je možné objektívne určiť začiatok poruchy určeného meradla, je začiatkom poruchy určeného meradla 
dátum posledného fakturačného fyzického odpočtu určeného meradla vykonaného Prevádzkovateľom, alebo 
posledného kontrolného fyzického odpočtu určeného meradla vykonaného Prevádzkovateľom, keď bolo určené 
meradlo podrobené kontrole a registrovalo odber elektriny, s prihliadnutím na nezistiteľné chyby merania 
vyplývajúce z nesprávneho zapojenia alebo vnútornej chyby systému merania, ktoré budú určené po 
detailnejšej kontrole alebo žiadosti na úradné overenie meradla alebo meracej súpravy (zapojenia MTP, MTN).“ 
 

8. V kapitole 1 bode 1.8 sa v 25 odrážke na konci pripájajú tieto slová „a nie je tak možné určiť stav odobratej alebo 
dodanej elektriny fyzickým odpočtom určeného meradla“. 
 

9. V kapitole 1 bode 1.8 sa na konci vkladá nová 31 a nová  32 odrážka, ktoré znejú nasledovne: 
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„Vyhláška č. 3/2013 Z.z. vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 3/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny 
a ich uchovávanie. 
Vyhláška č. 358/2013 Z.z. vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje 
postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike 
v znení neskorších predpisov.“. 

 
10. V kapitole 2 bode 2.1.1 sa slovo „elektroenergetického“ nahrádza slovom „elektrického“, za slovo „alebo“ sa vkladá 

slovo „„elektroenergetického“  a vypúšťajú sa slová „na výrobu elektriny“.  
 

11. V kapitole 2 bode 2.1.3 sa vypúšťa slovo „žiadateľa“. 
 

12. V kapitole 2 bode 2.1.3 písm. b) sa za slová „výrobcu elektriny,“ vkladajú slová „prevádzkovateľa zariadenia na 
uskladňovanie elektriny, koncového“. 

 

13. V kapitole 2 bode 2.1.4 sa v celom texte za slová „odberného elektrického zariadenia“ vkladá čiarka a slová 
„zariadenia na distribúciu elektriny, zariadenia na uskladňovanie elektriny“. 

 

14. V kapitole 2 bode 2.1.6 sa za slová „odberné elektrické zariadenie“ vkladá čiarka a slová „zariadenie na distribúciu 
elektriny, zariadenia na uskladňovanie elektriny“. 

 

15. V kapitole 2 bod 2.1.7 znie: 
 
„2.1.7 Ak je do distribučnej sústavy pripájané odberné miesto pre odber elektriny a na rovnakom 
elektroenergetickom zariadení bude aj fyzická dodávka elektriny zo zariadenia na výrobu elektriny a/alebo 
zariadenia na uskladňovanie elektriny, Prevádzkovateľ pre toto miesto pripojenia uzatvorí osobitne Zmluvu o 
pripojení do distribučnej sústavy zvlášť pre odberné miesto na odber elektriny a zvlášť pre odovzdávacie miesto za 
fyzickú dodávku elektriny; Prevádzkovateľ pridelí osobitné identifikačné čísla zvlášť pre odberné miesto za fyzický 
odber elektriny a zvlášť pre odovzdávacie miesto za fyzickú dodávku elektriny.“. 
 

16. V kapitole 2  bod 2.1.8 znie: 
  
„2.1.8 V prípade pripojenia podľa bodu 2.1.7 tejto kapitoly 2 je Prevádzkovateľ oprávnený podľa § 31 ods. 1 písm. 
e) Zákona o energetike v danom odbernom mieste a odovzdávacom mieste obmedziť alebo prerušiť distribúciu 
elektriny a prístup do distribučnej sústavy bez nároku na náhradu škody, a to bez ohľadu na to, či sa dôvod 
zakladajúci právo Prevádzkovateľa na prerušenie distribúcie elektriny a prístupu do distribučnej sústavy  týka 
odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta.“. 

 
17. V kapitole 2 bod 2.1.9 znie: 

 
„2.1.9 Ak žiadosť o pripojenie nového odberného alebo odovzdávacieho miesta podáva žiadateľ, voči ktorému 
eviduje Prevádzkovateľ sústavy pohľadávky po lehote splatnosti, alebo ak žiadateľ je s dlžníkom prepojeným 
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podnikom (§ 3 písm. a) druhý bod Zákona o energetike), alebo ak žiadateľ je podnikom, v ktorom fyzická osoba, 
blízka osoba tejto fyzickej osoby alebo právnická osoba má podiel na základnom imaní podniku alebo akcie podniku 
a táto fyzická osoba, blízka osoba tejto fyzickej osoby alebo právnická osoba má alebo mala v období jedného roka 
pred požiadaním podiel na základnom imaní podniku, alebo akcie podniku, s ktorým je spojený rozhodujúci podiel 
hlasovacích práv v podniku, a to v podniku, proti ktorému Prevádzkovateľ eviduje nezaplatené pohľadávky po 
lehote splatnosti, môže Prevádzkovateľ podmieniť uzatvorenie Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy 
zaplatením pohľadávky žiadateľa alebo dlžníka.“. 

 
18. V kapitole 2 bode 2.1.10 sa za slová „odberné elektrické zariadenie“ vkladá čiarka a slová „zariadenie na distribúciu 

elektriny, zariadenia na uskladňovanie elektriny“, slová „užívateľa distribučnej sústavy“ sa nahrádzajú slovami 
„žiadateľa“. 

 
19. V kapitole 2  bod 2.11 znie: 
 

„2.11 Pri uzatváraní Zmluvy o pripojení pri zmene existujúceho užívateľa distribučnej sústavy bez zvýšenia 
maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie neúčtuje, ak nový užívateľ distribučnej sústavy doručí 
Prevádzkovateľovi úplnú žiadosť o pripojenie do 24 mesiacov od zániku Zmluvy o pripojení uzatvorenej s 
predchádzajúcim užívateľom distribučnej sústavy. Pri uzatváraní Zmluvy o pripojení pri zmene existujúceho 
užívateľa distribučnej sústavy so zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie uhrádza len 
za kapacitu, ktorá je rozdielom medzi pôvodnou a požadovanou maximálnou rezervovanou kapacitou, ak nový 
užívateľ distribučnej sústavy doručí Prevádzkovateľovi úplnú žiadosť o pripojenie do 24 mesiacov od zániku Zmluvy 
o pripojení uzatvorenej s predchádzajúcim užívateľom. Ak nový užívateľ distribučnej sústavy doručí 
Prevádzkovateľovi úplnú žiadosť o pripojenie po uplynutí 24 mesiacov od zániku Zmluvy o pripojení uzatvorenej s 
predchádzajúcim užívateľom distribučnej sústavy, cena za pripojenie sa uhrádza za celú kapacitu požadovanú 
novým užívateľom distribučnej sústavy.“. 

 
20. V kapitole 2  bod 2.12 znie: 

 

„2.12 Pri uzatváraní Zmluvy o pripojení pri opätovnom pripojení užívateľa distribučnej sústavy bez navýšenia 
maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie neúčtuje, ak pôvodný užívateľ distribučnej sústavy 
doručí Prevádzkovateľovi úplnú žiadosť o pripojenie do 24 mesiacov od zániku Zmluvy o pripojení. Pri 
uzatváraní Zmluvy o pripojení pri opätovnom pripojení užívateľa distribučnej sústavy so zvýšením maximálnej 
rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie uhrádza len za kapacitu, ktorá je rozdielom medzi pôvodnou a 
požadovanou maximálnou rezervovanou kapacitou, ak pôvodný užívateľ distribučnej sústavy doručí 
Prevádzkovateľovi úplnú žiadosť o pripojenie do 24 mesiacov od zániku Zmluvy o pripojení. Ak pôvodný užívateľ 
distribučnej sústavy doručí Prevádzkovateľovi úplnú žiadosť o pripojenie po uplynutí 24 mesiacov od zániku 
Zmluvy o pripojení, cena za pripojenie sa uhrádza za celú kapacitu.“. 

 
21. V kapitole 2  bod 2.13 znie: 
 

„2.13 Doručením úplnej žiadosti žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy začína plynúť Prevádzkovateľovi 
lehota 30 kalendárnych dní (10 pracovných dní v prípade žiadosti o pripojenie malého zdroja a 15 pracovných dní 
v prípade žiadosti o pripojenie lokálneho zdroja) na zaslanie písomného stanoviska k žiadosti žiadateľa o pripojenie 
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do distribučnej sústavy. V prípade žiadosti o pripojenie malého zdroja a v prípade žiadosti o pripojenie lokálneho  
zdroja, je takáto žiadosť zároveň žiadosťou o stanovisko k rezervovanej kapacite na ich pripojenie do distribučnej 
sústavy. Stanovisko Prevádzkovateľa k žiadosti žiadateľa o pripojenie malého zdroja a stanovisko Prevádzkovateľa 
k žiadosti žiadateľa o pripojenie lokálneho zdroja je zároveň stanoviskom Prevádzkovateľa k rezervovanej kapacite 
na ich pripojenie do distribučnej sústavy. V prípade neúplnej žiadosti Prevádzkovateľ bezodkladne oznámi 
žiadateľovi nedostatky žiadosti o pripojenie a súčasne vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 kalendárnych dní žiadosť 
o pripojenie doplnil alebo opravil, pričom ho o spôsobe doplnenia alebo opravy žiadosti o pripojenie poučí.“. 

 
22. V kapitole 2  bod 2.16 znie: 
 

„Prevádzkovateľ môže odmietnuť prístup do distribučnej sústavy len z dôvodu nedostatočnej kapacity distribučnej 
sústavy. Za nedostatočnú kapacitu sústavy sa považuje aj to, ak na príslušnej  časti vymedzeného územia nie je 
distribučná sústava vybudovaná. Pri odmietnutí prístupu do sústavy je Prevádzkovateľ povinný prihliadať na 
plnenie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme a na ochranu práv koncových odberateľov elektriny. 
Každé odmietnutie prístupu do distribučnej sústavy musí byť písomne odôvodnené.“. 
 

23. V kapitole 2 bode 2.1.17 sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovom „zariadenie“. 
 

24. V kapitole 2 bode 2.1.19 sa vypúšťajú slova „,zariadenia na výrobu elektriny“. 
 

25. V kapitole 2  bod 2.1.20 znie: 
 
„2.20 Ustanovenia tejto kapitoly 2 predstavujú obchodné podmienky pripojenia do distribučnej sústavy (v tejto 
kapitole 2 len „Obchodné podmienky pripojenia“) a pokiaľ v tejto kapitole nie je ďalej uvedené inak, tvoria 
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy pre pripojenie zariadenia žiadateľa na výrobu, 
uskladňovanie, distribúciu alebo odber 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“.“ 

 
26. V kapitole 2 bode 2.1.23 sa za písm. b) vkladá písmenom c), ktoré znie: 

 
„c) pri zmene prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny na existujúcom odovzdávacom mieste a to 

aj v prípade, ak nedošlo k zmene hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity alebo zmene technických 

podmienok pripojenia,“. 

 Doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. d). 

27. V kapitole 2 bode 2.1.24 sa za slová „odberateľ elektriny " vkladajú slová „v domácnosti“ a za slová „slová 
„odberateľov elektriny“ vkladajú v celom texte slová „v domácnosti“. 
 

28. V kapitole 2  bod 2.1.25 znie: 
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„2.25 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 koncovému odberateľovi elektriny, prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny, a 
výrobcovi elektriny za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku poruchy alebo odpojenia elektroenergetického 
zariadenia, cez ktoré je elektroenergetické zariadenie koncového odberateľa elektriny, prevádzkovateľovi 
zariadenia na uskladňovanie elektriny, alebo výrobcu elektriny pripojené do distribučnej sústavy.“. 
 

29. V kapitole 2  bod 2.1.27 znie: 
 

„Za účelom zabezpečenia pripojenia do distribučnej sústavy v odbernom mieste, prístupu do distribučnej sústavy 
v odbernom mieste, distribúcie elektriny do odberného miesta a dodávky elektriny do odberného miesta, musí 
žiadateľ uzatvoriť s príslušným účastníkom trhu s elektrinou: 
a) Zmluvu o pripojení,  
b) zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo (ak neuzatvára zmluvu o združenej dodávke elektriny) zmluvu 

o dodávke elektriny,  zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny a zmluvu o zúčtovaní 
odchýlky v prípade vlastnej zodpovednosti za odchýlku odberného miesta alebo zmluvu o prevzatí 
zodpovednosti za odchýlku v prípade prenesenej zodpovednosti za odchýlku odberného miesta. 

Za účelom zabezpečenia pripojenia do distribučnej sústavy v odovzdávacom mieste, prístupu do distribučnej sústavy 
v odovzdávacom mieste a dodávky elektriny do distribučnej sústavy v odovzdávacom mieste,  musí žiadateľ uzatvoriť 
s príslušným účastníkom trhu s elektrinou: 
a) Zmluvu o pripojení, 
b) zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,  
c) zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvou o povinnom výkupe elektriny,  
d) zmluvu o zúčtovaní odchýlky v prípade vlastnej zodpovednosti za odchýlku odovzdávacieho miesta,  
e) zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku  

v prípade prenesenej zodpovednosti za odchýlku odovzdávacieho miesta. 
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. Ak žiadateľ uvedené zmluvy 
v tejto lehote neuzatvorí, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o pripojení. 

 
30. V kapitole 2 bode 2.1.28 sa za slová „odberateľ elektriny“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ zariadenia na 

uskladňovanie elektriny“. 
 

31. V kapitole 2 bode 2.1.28 písm. a) sa pred slová „vlastnícke právo“ vkladá slovo „svoje“, v celom písm. a) sa 
vypúšťajú slová „odberateľa elektriny a výrobcu elektriny a za slovo „nehnuteľnosti“ sa vkladajú slová „(vrátane 
bytu a nebytového priestoru)“. 

 
32. V kapitole 2 bode 2.1.28 písm. b) sa v celom písm. a) sa za slovo „nehnuteľnosti“ v celom písm. b) vkladajú slová 

„(vrátane bytu a nebytového priestoru)“. 
 

33. V kapitole 2 bode 2.1.29 sa slová „Štandardov kvality“ nahrádzajú slovami „Vyhlášky č. 236/2016 Z.z.“. 
 



 

 

  

  

7/26   

   

   

Názov dokumentu: Návrh zmien a doplnení prevádzkového poriadku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  

   

Dátum účinnosti:        

34. V kapitole 2  bod 2.1. 30 znie: 
 
„Žiadateľ nesmie odoberať elektrinu z distribučnej sústavy a ani  dodávať elektrinu do distribučnej sústavy 
spôsobom, ktorý napĺňa znaky neoprávneného odberu elektriny alebo neoprávneného dodávania elektriny do 
sústavy podľa Zákona o energetike.“ 
 

35. V kapitole 2 bode 2.1.33 sa na konci vkladajú slová „alebo prístup do distribučnej sústavy“. 
36. V kapitole 2 bode 2.1.34 sa v prvej vete vypúšťajú slová „(napr. písomnou žiadosťou o pripojenie do distribučnej 

sústavy)“  a vypúšťa sa druhá veta.   
 

37. V kapitole 2 bode 2.1.35 sa za slová „odberateľ elektriny“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ zariadenie na 
uskladňovanie elektriny“. 
 

38. V kapitole 2  bod 2.1.36 znie: 
 
„2.1.36 Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, žiadosť o pripojenie 
zariadenia na uskladňovanie elektriny do distribučnej sústavy, žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny 
do distribučnej sústavy a informácie o ich náležitostiach, prílohách a spôsobe ich podania sú k dispozícii na 
webovom sídle Prevádzkovateľa.“. 

 
39. V kapitole 2 bode 2.1.37 sa v celom texte za slovo „nehnuteľnosti“ vkladajú slová „(vrátane bytu a nebytového 

priestoru)“. 
 

40. V kapitole 2 bode 2.1.39 sa v celom texte pred slová „elektroenergetického zariadenia“ vkladajú slová „odberného 
elektrického zariadenia alebo“. 

 
41. V kapitole 2 bode 2.1.40 sa v celom texte za slová „30 kalendárnych dní“ vkladajú slová „(10 pracovných dní v 

prípade žiadosti o pripojenie malého zdroja a 15 pracovných dní v prípade žiadosti o pripojenie lokálneho zdroja)“ 
a za slová „v lehote 15“ vkladá slovo „kalendárnych“. 

 
42. V kapitole 2 bod 2.1.43 znie: 

 
„2.1.43 Cena za nadštandardné pripojenia sa určí podľa spôsobu výpočtu pre štandardné pripojenie.“ 

 
43. V kapitole 2 sa vypúšťa bod 2.1.47. Doterajšie body 2.1.48 - 2.1.67 sa označujú ako body 2.1.47 – 2.1.66. 
 
44. V kapitole 2 bode 2.1.47 (pôvodný bod 2.1.48) sa v celom texte za slová „odberného elektrického zariadenia“ 

vkladajú slová „alebo elektroenergetického zariadenia“. 
 
45. V kapitole 2 bod 2.1.48 (pôvodný bod 2.1.49) znie: 
 

„2.1.48 Účelom Zmluvy o pripojení je vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov pre budúci 
prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny (neplatí pre odovzdávacie miesto žiadateľa, ktorý je výrobcom 
elektriny alebo prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny)  a dodávku elektriny do odberného 
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miesta, alebo v odovzdávacom mieste uvedenom v Zmluve o pripojení, v ktorom bude po splnení Obchodných 
podmienok pripojenia pripojené do distribučnej sústavy odberné elektrické zariadenie alebo elektroenergetické 
zariadenie žiadateľa, špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného 
elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.“.  

 
46. V kapitole 2 bod 2.1.51 (pôvodný bod 2.1.52) sa v prvej vete na konci vkladajú slová „(v prípade pripojenia 

zariadenia na odber elektriny) a v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry na cenu za pripojenie 
Prevádzkovateľom (v prípade pripojenia zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie 
elektriny)“. 

 
47. V kapitole 2 bod 2.1.53 (pôvodný bod 2.1.54) sa za slová „zmluvnými stranami“ vkladajú slová „(v prípade pripojenia 

zariadenia na odber elektriny) alebo ani v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry na cenu za 
pripojenie Prevádzkovateľom“. 

 
48. V kapitole 2 bod 2.1.54 (pôvodný bod 2.1.55) znie: 

 
„2.1.54 Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať poplatok za znovupripojenie odberného miesta alebo 
odovzdávacieho miesta, v súlade s Cenníkom služieb PDS v prípade, ak bola na odbernom mieste prerušená 
distribúcia elektriny alebo prístup do distribučnej sústavy alebo ak bol na odovzdávacom mieste prerušený prístup 
do distribučnej sústavy, a to bez ukončenia zmluvného vzťahu, pre neplnenie zmluvne dohodnutých platobných 
podmienok za prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny a/alebo dodávku elektriny, alebo v prípade 
zisteného neoprávneného odberu elektriny alebo neoprávneného dodávania elektriny do sústavy, a je požiadavka 
na obnovenie prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny do odberného miesta alebo požiadavka na 
obnovenie prístupu do distribučnej sústavy v odovzdávacom mieste.“. 
 
V kapitole 2 bod 2.1.58 (pôvodný bod 2.1.59) sa vypúšťajú slová „na základe zmluvy o prístupe do distribučnej 
sústavy a distribúcii“. 
 

49. V kapitole 2 bod 2.1.62 (pôvodný bod 2.1.63) posledná veta znie:  
 
„Dedič žiadateľa, na ktorého prešlo vlastnícke, alebo užívacie právo k odbernému elektrickému zariadeniu alebo 
elektroenergetickému zariadeniu žiadateľa, je povinný uzatvoriť novú Zmluvu o pripojení, ak má záujem 
o zachovanie pripojenia v príslušnom odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste.“. 
 

50. V kapitole 2 bod 2.1.65 (pôvodný bod 2.1.66) znie: 
 
„2.1.65 Zmluva o pripojení zaniká: 

a) zánikom zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny uzatvorenej pre odberné miesto 
uvedené v Zmluve o pripojení, ak nie je pre odberné miesto uvedené v Zmluve o pripojení zároveň 
kontinuálne uzatvorená so žiadateľom nová zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, 

b) vyradením odberného miesta z príslušnej bilančnej skupiny, ak nedôjde zároveň ku kontinuálnemu 
zaradeniu odberného miesta do inej alebo tej istej bilančnej skupiny,     
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c) zánikom zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny uzatvorenej pre odovzdávacie 
miesto uvedené v Zmluve o pripojení, ak nie je pre odovzdávacie miesto uvedené v Zmluve o pripojení 
zároveň kontinuálne uzatvorená so žiadateľom nová zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii 
elektriny, 

d) vyradením odovzdávacieho miesta z príslušnej bilančnej skupiny, ak nedôjde zároveň ku kontinuálnemu 
zaradeniu odovzdávaciemu miesta do inej alebo tej istej bilančnej skupiny,     

e) zmenou koncového odberateľa elektriny na odbernom mieste uvedenom v Zmluve o pripojení, ak zmene 
koncového odberateľa elektriny na odbernom mieste uvedenom v Zmluve o pripojení nedôjde v dôsledku 
postúpenia všetkých práv a povinností žiadateľa zo Zmluvy o pripojení, 

f) zmenou výrobcu elektriny alebo prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny  na odovzdávacom 
mieste uvedenom v Zmluve o pripojení, ak zmene výrobcu elektriny alebo prevádzkovateľa zariadenia na 
uskladňovanie elektriny na odovzdávacom mieste uvedenom v Zmluve o pripojení nedôjde v dôsledku 
postúpenia všetkých práv a povinností žiadateľa zo Zmluvy o pripojení, 

g) písomným odstúpením Prevádzkovateľa alebo žiadateľa, 
h) písomnou výpoveďou Prevádzkovateľa alebo žiadateľa, 
i) písomnou dohodou zmluvných strán, 
j) ak žiadateľ má v čase uzatvorenia Zmluvy o pripojení možnosť pripojiť sa do distribučnej sústavy 

(Prevádzkovateľ má v čase uzatvorenia Zmluvy o pripojení za tým účelom vybudované elektroenergetické 
zariadenia distribučnej sústavy a dostatočnú kapacitu v distribučnej sústave pre takéto pripojenie), uplynutím 
lehoty dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy o pripojení oboma zmluvnými stranami, ak žiadateľ  v uvedenej  
lehote  nesplní  Technické  podmienky  Prevádzkovateľa a technické podmienky uvedené v Zmluve o 
pripojení, 

k) ak žiadateľ nemá v čase uzatvorenia Zmluvy o pripojení možnosť pripojiť sa do distribučnej sústavy 
(Prevádzkovateľ nemá v čase uzatvorenia Zmluvy o pripojení za tým účelom vybudované elektroenergetické 
zariadenia distribučnej sústavy a dostatočnú kapacitu v distribučnej sústave pre takéto pripojenie), uplynutím 
lehoty dvoch rokov odo dňa kedy bude mať žiadateľ možnosť pripojiť sa do distribučnej sústavy 
(Prevádzkovateľ bude mať za tým účelom vybudované elektroenergetické zariadenia distribučnej sústavy a 
dostatočnú kapacitu v distribučnej sústave pre takéto pripojenie), ak žiadateľ v uvedenej lehote nesplní 
Technické podmienky Prevádzkovateľa a technické podmienky uvedené v Zmluve o pripojení.“. 

 
51. V kapitole 2 bod 2.1.66 (pôvodný bod 2.1.67) znie: 

„2.1.66 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 alebo ak žiadateľ nedodržiava svoje povinnosti vyplývajúce z týchto 
Obchodných podmienok pripojenia  alebo svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov 
týkajúcich sa pripojenia do distribučnej sústavy alebo pripojeného odberného elektrického zariadenia 
alebo elektroenergetického zariadenia, 

b) v prípade kladného vybavenia žiadosti žiadateľa o vrátenie ceny za pripojenie, resp. jej časti podanej 
v súlade s týmito Obchodnými podmienkami pripojenia, 

c) v súlade s kapitolou 2 bodom 2.1.27 týchto Obchodných podmienok pripojenia, 
d) v súlade s kapitolou 2 bodom 2.1.28 týchto Obchodných podmienok pripojenia, 
e) v prípade zistenia neoprávneného odberu elektriny na odbernom mieste alebo zistenia  

neoprávneného dodávania elektriny do sústavy na odovzdávacom mieste.“. 
 



 

 

  

  

10/26   

   

   

Názov dokumentu: Návrh zmien a doplnení prevádzkového poriadku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  

   

Dátum účinnosti:        

52. V kapitole 2 sa za bod 2.1.66 (pôvodný bod 2.1.67) vkladajú nové body 2.1.67 - 2.1.71, ktoré znejú: 
 

„2.1.67 Žiadateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o pripojení, ak Prevádzkovateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú 
Zmluve o pripojení a k náprave nedôjde napriek písomnej výzve žiadateľa v lehote uvedenej v takejto výzve, ktorá 
nesmie byť kratšia ako 30 kalendárnych dní. 

 
2.1.68 Prevádzkovateľ a žiadateľ sú po pripojení odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického 
zariadenia oprávnení Zmluvu o pripojení vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac. 
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď zmluvnej strany, ktorá Zmluvu o pripojení  vypovedá, doručená druhej zmluvnej strane. 
Spolu s výpoveďou Zmluvy o pripojení zo strany Prevádzkovateľa je Prevádzkovateľ povinný zaslať žiadateľovi vo 
vzťahu k príslušnému odbernému alebo odovzdávaciemu miestu návrh novej Zmluvy o pripojení, to však neplatí, 
ak už žiadateľ o pripojenie nemá záujem. 

 
2.1.69 Ak dôjde k uskutočneniu výjazdu Prevádzkovateľa za účelom vykonania pripojenia žiadateľa do distribučnej 
sústavy a úkonov s tým spojených alebo vykonania úkonov vyvolaných žiadateľom (napr. zmenou technických 
podmienok pripojenia, zmenou technických parametrov existujúceho odberného elektrického zariadenia alebo 
elektroenergetického zariadenia, atď.) a Prevádzkovateľ pripojenie a úkony s tým spojené alebo úkony vyvolané 
žiadateľom nevykoná z dôvodu na strane žiadateľa (napr. z dôvodu nesplnenia technických podmienok pripojenia), 
je Prevádzkovateľ oprávnený fakturovať žiadateľovi poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa  Cenníka 
služieb PDS. 
 
2.1.70 Ak dôjde k uskutočneniu výjazdu Prevádzkovateľa za účelom vykonania úkonov Prevádzkovateľa 
požadovaných žiadateľom/užívateľom sústavy a Prevádzkovateľ takéto úkony nevykoná z dôvodu na strane 
žiadateľa/užívateľa sústavy (napr. z dôvodu zabránenia alebo neumožnenia potrebného prístupu), je 
Prevádzkovateľ oprávnený fakturovať žiadateľovi/užívateľovi sústavy poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd 
podľa  Cenníka služieb PDS. 

 
2.1.71 Ak Prevádzkovateľ zistí, že užívateľom sústavy nahlásená porucha nie je na zariadení distribučnej sústavy, 
je Prevádzkovateľ oprávnený fakturovať žiadateľovi poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa Cenníka 
služieb PDS.“. 
 

53. V kapitole 2 bod 2.2 sa v názve tohto bodu vypúšťa slovo „výrobcu elektriny“ a za slovo „pripojenie“ sa vkladajú 
slová „elektroenergetického zariadenia“. 
 

54. V kapitole 2 bod 2.2.1 znie: 
 
„2.2.1 Spolu so žiadosťou o pripojenie elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy žiadateľ prikladá 
Prevádzkovateľovi k žiadosti o pripojenie osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12 Zákona o 
energetike, ak je žiadateľ oprávnený stavať elektroenergetického zariadenia len na základe takéhoto osvedčenia.“. 
 

55. V kapitole 2 bod 2.3  názov bodu znie: 
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1.1 „Osobitné ustanovenia o rozšírení distribučnej sústavy v prípade zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou výrobcu elektriny s právom na podporu“. 

  
56. V kapitole 2 bod 2.3.2 sa vypúšťa slovo „energetického“ a za slovo „zariadenia“ vkladá slovo „výrobcu elektriny“. 

 
57. V kapitole 2 bod 2.3.4 sa slová „v zmysle bodu 2.4.26“ nahrádzajú slovom „žiadateľa“. 
 
58. V kapitole 2 bod 2.3.5 sa slová „bodov 2.4.5.4 – 2.4.5.8“ v celom texte nahrádzajú slovami „bodov 2.4.3.4 – 2.4.3.8“. 
 
59. V kapitole 2 bod 2.4 sa za slová „zariadenia na výrobu elektriny“ vkladajú slová „a zariadenia na uskladňovanie 

elektriny“. 
 

60. V kapitole 2 sa vypúšťajú body 2.4.1 a 2.4.2. Doterajšie body 2.4.3 - 2.4.30 sa označujú ako body 2.4.1 - 2.4.28. 
 

61. V kapitole 2 bod 2.4.2 (pôvodný bod 2.4.4) znie: 
 
„2.4.2 Maximálna rezervovaná kapacita v mieste pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré je odovzdávacím 
miestom, je kapacita ktorú Prevádzkovateľ rezervuje užívateľovi distribučnej sústavy v odovzdávacom mieste, a 
ktorú užívateľ distribučnej sústavy nesmie prekročiť, pričom jej hodnota je rovnaká ako celkový inštalovaný 
elektrický výkon zariadenia alebo sústavy zariadení, ktoré môžu dodávať elektrinu do sústavy, ak sa jej hodnota 
neurčuje podľa § 27 ods. 5 Zákona o energetike. Prevádzkovateľ a užívateľ distribučnej sústavy v odovzdávacom 
mieste sa môžu zmluvne dohodnúť aj na inej hodnote maximálnej rezervovanej kapacity, pričom takto zmluvne 
dohodnutá hodnota maximálnej rezervovanej kapacity pre zariadenie alebo sústavu zariadení, ktoré môžu dodávať 
elektrinu do sústavy, zodpovedá technicky dosiahnuteľnému výkonu, ktorý je možné dodať do sústavy. Ak výrobca 
elektriny prevádzkuje zariadenie na uskladňovanie elektriny v odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu 
elektriny, platí, že maximálna rezervovaná kapacita zodpovedá celkovému inštalovanému elektrickému výkonu 
zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa toho, ktorý z celkových 
inštalovaných elektrických výkonov je vyšší, ak výrobca elektriny nedohodol s Prevádzkovateľom inú maximálnu 
rezervovanú kapacitu.“. 

 
62. V kapitole 2 bod 2.4.3.1 (pôvodný bod 2.4.5.1) sa v celom texte za slová „výrobu elektriny“ vkladajú slová „alebo 

zariadenia na uskladňovanie elektriny“. 
 
63. V kapitole 2 bod 2.4.3.3 (pôvodný bod 2.4.5.3) znie: 
 

„2.4.3.3 Žiadateľ o vydanie stanoviska Prevádzkovateľa pre vydanie Osvedčenia podľa § 12 ods. 5 písm. a) Zákona 
o energetike (ďalej len „Stanovisko“) môže požiadať Prevádzkovateľa o Stanovisko žiadosťou o pripojenie. 
Informácie o jej náležitostiach, prílohách a spôsobe jej podania sú k dispozícii na webovom sídle 
Prevádzkovateľa.“. 
 

64. V kapitole 2 bod 2.4.3.4 (pôvodný bod 2.4.5.4) sa vypúšťa slovo „výrobne“ a za slovo „pripojenia“ vkladajú slová 
„zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny“. 
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65. V kapitole 2 bod 2.4.3.7 (pôvodný bod 2.4.5.7) znie: 

 
2.4.3.7 V prípade kladnej štúdie pripojiteľnosti Prevádzkovateľ vydá Stanovisko, pričom si vyhradí právo na úpravu 
veľkosti vyvedeného výkonu do distribučnej sústavy a stanovenia konkrétnych záväzných technických podmienok 
pripojenia do distribučnej sústavy v Zmluve o pripojení, ktorá bude vypracovaná na základe úplnej žiadosti o 
pripojenie. Platnosť Stanoviska končí uplynutím šiestich mesiacov odo dňa jeho vydania, ak počas tejto doby 
žiadateľ nepodá na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky žiadosť o vydanie Osvedčenia. Platnosť 
Stanoviska končí aj nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o 
zastavení konania o vydanie Osvedčenia, alebo zamietnutím žiadosti žiadateľa o vydanie Osvedčenia.“. 
 

66. V kapitole 2 bod 2.4.3.8 (pôvodný bod 2.4.5.8) znie: 
 

„2.4.3.8 Ak na základe uskutočnených výpočtov alebo výstupov štúdie pripojiteľnosti nie je možné navrhované 
zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny s požadovaným výkonom do 
distribučnej sústavy pripojiť a teda vydať kladné Stanovisko, žiadosť Prevádzkovateľ zamietne písomným 
vyjadrením, pričom žiadateľovi môže byť navrhnutá hodnotu akceptovateľného maximálneho výkonu v danom 
mieste pripojenia a súvisiace technické opatrenia. Žiadateľ na základe tohto vyjadrenia môže prehodnotiť svoj 
investičný zámer výstavby v plánovanom rozsahu, akceptovať predmetný návrh a zároveň predložiť novú žiadosť 
o vydanie Stanoviska.“. 
 

67. V kapitole 2 bod 2.4.3.9 (pôvodný bod 2.4.5.9) znie: 
 

„2.4.3.9 Prevádzkovateľ zašle Stanovisko žiadateľovi do 20 pracovných dní od doručenia úplnej žiadosti.“. 
 
68. V kapitole 2 bod 2.4.4 (pôvodný bod 2.4.6) sa vypúšťa slovo „výrobcu elektriny“ a za slová „výrobu elektriny“ 

vkladajú slová „alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny“. 
 

69. V kapitole 2 bod 2.4.4.1 (pôvodný bod 2.4.6.1) znie: 
 
„2.4.4.1 Žiadosť o pripojenie a informácie o jej náležitostiach, prílohách a spôsobe jej podania, vrátane procesu 
pripojenia,  sú k dispozícii na webovom sídle Prevádzkovateľa.“. 
 

70. V kapitole 2 bod 2.4.4.2 (pôvodný bod 2.4.6.2) znie: 
 
„2.4.4.2 V prípade, že má žiadosť o pripojenie a jej prílohy nedostatky alebo neobsahuje všetky požadované 
prílohy, žiadosť o pripojenie nebude akceptovaná a Prevádzkovateľ ju vráti s odôvodnením žiadateľovi na ich 
úpravu a doplnenie. V odôvodnených prípadoch môže Prevádzkovateľ požadovať doplnenie ďalších údajov 
potrebných na posúdenie žiadosti. Žiadateľ je povinný tieto údaje bezodkladne poskytnúť, pričom termín vybavenia 
žiadosti sa predlžuje o termín doručenia žiadaných podkladov. Žiadosť je zaevidovaná dňom doručenia úplnej 
žiadosti bez nedostatkov, so všetkými požadovanými údajmi a prílohami k žiadosti.“. 

 
71. V kapitole 2 bod 2.4.4.3 (pôvodný bod 2.4.6.3) znie: 
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„2.4.4.3 Akákoľvek zmena údajov poskytnutá žiadateľom v žiadosti o pripojenie a jej prílohách v procese 
vyjadrovania, posudzovania a stanovenia technických podmienok pripojenia má za následok zrušenie procesu – 
pôvodnej žiadosti o pripojenie a žiadateľ musí podať novú žiadosť o pripojenie. V odôvodnený prípadoch, najmä 
keď zmena nemá žiadny vplyv na distribučnú sústavu môže Prevádzkovateľ zmeny akceptovať bez nutnosti 
podania novej žiadosti o pripojenie.“. 
 

72. V kapitole 2 sa vypúšťa bod 2.4.4.4 (pôvodný bod 2.4.6.4). Doterajšie body 2.4.4.5 - 2.4.4.12 (pôvodné body 2.4.6.5 
– 2.4.6.12).  sa označujú ako body 2.4.4.4 - 2.4.4.11. 

 
73. V kapitole 2 bod 2.4.4.4 (pôvodný bod 2.4.6.5) sa slovo „Žiadosť“ nahrádza slovom „žiadosť“ a v celom texte sa 

vypúšťajú slová „výrobne“. 
 

74. V kapitole 2 bod 2.4.4.5 (pôvodný bod 2.4.6.6) sa v celom texte sa vypúšťajú slová „výrobne“. 
 

75. V kapitole 2 bod 2.4.4.6 (pôvodný bod 2.4.6.7) sa za slovo „Štúdia“ vkladá slovo „pripojiteľnosti“, v celom texte sa 
vypúšťa slovo „výrobne“ a vypúšťa sa posledná veta. 

 

76. V kapitole 2 sa vypúšťa bod 2.4.4.7 (pôvodný bod 2.4.6.8). Doterajšie body 2.4.4.8 - 2.4.4.10 (pôvodné body 2.4.6.9 
– 2.4.6.12).  sa označujú ako body 2.4.4.7 - 2.4.4.9. 
 

77. V kapitole 2 bod 2.4.4.7 (pôvodný bod 2.4.6.9) znie: 
 
„2.4.4.7 Ak na základe uskutočnených výpočtov alebo výstupov štúdie pripojiteľnosti nie je pripojenie do distribučnej 
sústavy s požadovaným výkonom do distribučnej sústavy možné  v mieste pôvodného zámeru investora, tak : 

a) V prípade žiadosti o vydanie stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona 
o OZE a KVET ak na základe uskutočnených výpočtov alebo výstupov štúdie pripojiteľnosti nie je možné 
navrhovaný malý zdroj s požadovaným  výkonom  do  distribučnej  sústavy  pripojiť v existujúcom odbernom 
mieste, Prevádzkovateľ žiadosť zamietne. 

b) V ostatných prípadoch do 30 kalendárnych dní (15 pracovných dní v prípade žiadosti o pripojenie lokálneho 
zdroja) od podania žiadosti Prevádzkovateľ (e-mailom) zašle vyjadrenia pre žiadateľa s návrhom : 
1. hodnoty akceptovateľného maximálneho výkonu v danom mieste pripojenia so súvisiacimi technickými 

opatreniami. Žiadateľ na základe tohto vyjadrenia môže prehodnotiť svoj investičný zámer výstavby v 
plánovanom rozsahu, akceptovať návrh Prevádzkovateľa a zároveň predložiť novú žiadosť o pripojenie; 

2. takého miesta pripojenia, kde je možné žiadaný výkon na základe štúdie pripojiteľnosti a Technických 
podmienok Prevádzkovateľa vyviesť; 

pričom žiadateľovi je stanovená lehota na vyjadrenie 15 dní. 
 
V prípade, ak sa žiadateľ rozhodne o riešenie v zmysle bodu 1., Prevádzkovateľ vráti žiadateľovi pôvodnú žiadosť 
o pripojenie. V prípade, ak Žiadateľ do 15 dní od stanoviska Prevádzkovateľa neodpovie postupuje návrhom 
technických podmienok stanovených v zmysle bodu 2.“. 
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78. V kapitole 2 sa bod 2.4.4.9 (pôvodný bod 2.4.6.10) vypúšťa. Doterajšie body 2.4.4.8 - 2.4.4.9 sa označuje ako body 
2.4.4.7 - 2.4.4.8. 

 
79. V kapitole 2 bod 2.4.4.7 (pôvodný bod 2.4.6.11) znie: 
 

„2.4.4.7 V prípade, ak je z pohľadu žiadateľa o pripojenie definované miesto pripojenia uvedené v návrhu 
Zmluvy o pripojení nevyhovujúce, má žiadateľ o pripojenie právo požiadať Prevádzkovateľa o spracovanie 
podkladov nevyhnutných na posúdenie ekonomickej výhodnosti rozšírenia existujúcej časti distribučnej sústavy, 
ktoré by umožnilo žiadateľovi pripojiť sa do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je z pohľadu žiadateľa o 
pripojenie geograficky bližšie v súlade s bodom 2.3.“. 
 

80. V kapitole 2 sa body 2.4.5 – 2.4.23 (pôvodné body 2.4.7 – 2.4.25) vypúšťajú. Doterajšie body 2.4.24 – 2.4.28 sa 
označuje ako body 2.4.5 - 2.4.4.10 
 

81. V kapitole 2 sa body 2.4.7 – 2.4.10 (pôvodné body 2.4.28 – 2.4.30) vypúšťajú.  
 

82. V kapitole 3 bod 3.1 znie: 
 
„3.1 Zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa zaväzuje Prevádzkovateľ umožniť prístup 
do sústavy a prepraviť pre účastníka trhu s elektrinou s výnimkou účastníka trhu dodávajúceho v mieste pripojenia 
elektrinu do distribučnej sústavy množstvo elektriny výkonovo obmedzené výškou rezervovanej kapacity v 
distribučnej sústav, vrátane služieb spojených s používaním prenosovej sústavy, a tento účastník trhu s elektrinou 
sa zaväzuje zaplatiť cenu za prístup a cenu za poskytnutie distribučných služieb a súvisiacich služieb.“. 
 

83. V kapitole 3 bod 3.1.8 znie: 
 

„3.1.8 Podmienkou platnosti zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny je platnosť zmluvy o 
pripojení do distribučnej sústavy pre dané odberné miesto a platnosť zmluvy o dodávke elektriny pre dané odberné 
miesto. Podmienkou platnosti zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre dané 
odovzdávacie miesto je platnosť zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy pre dané odovzdávacie miesto.“. 

84. V kapitole 3 bod 3.2.5 sa slová „podľa § 2 písm. l) Zákona o regulácii“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 písm. k) 
Zákona o regulácii“. 
 

85. V kapitole 3 bod 3.3.5 sa slovo „odberateľa“ nahrádza slovami „užívateľa distribučnej sústavy“. 
 

86. V kapitole 3 bod 3.3.11 sa za slová „odberateľ elektriny“ vkladá čiarka a slová „a prevádzkovateľ zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“ a za slová „odberateľov elektriny“ vkladá čiarka a slová „a prevádzkovateľov zariadenia 
na uskladňovanie elektriny“. 

 

87. V kapitole 3 bod 3.3.12 sa za slová „odberateľ elektriny“ vkladá čiarka a slová „a prevádzkovateľ zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“ a vypúšťa sa slovo „vyrobenej“. 
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88. V kapitole 3 bod 3.3.15 sa za slová „odberateľ elektriny“ vkladá čiarka a slová „a prevádzkovateľ zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“. 

 

89. V kapitole 3 bod 3.3.17 sa za slová „odberateľ elektriny“ vkladá čiarka a slová „a prevádzkovateľ zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“. 
 

90. V kapitole 3 bod 3.3.18 sa za slová „odberateľ elektriny“ vkladá čiarka a slová „a prevádzkovateľ zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“ a za slová „odberateľov elektriny“ vkladá čiarka a slová „a prevádzkovateľov zariadenia 
na uskladňovanie elektriny“. 

 

91. V kapitole 3 sa vypúšťa bod 3.3.19. Doterajšie body 3.3.20 – 3.3.22 sa označujú ako body 3.3.19 – 3.3.21. 
 

92. V kapitole 3 bod 3.5.2 sa slová „do 15-ho februára nasledujúceho roku“ nahrádzajú slovami „do 15-ho februára 
roka nasledujúceho po roku“. 

 

93. V kapitole 3 sa vypúšťa bod 3.3.5.12. Doterajšie body 3.5.13 – 3.5.22 sa označujú ako body 3.5.12 – 3.5.21. 
 

94. V kapitole 3 bod 3.3.5.14 (pôvodný bod 3.5.15) sa za slovo „písomnú“ vkladajú slová „alebo elektronickú“ a za 
slová „distribúciu elektriny“ vkladajú slová „alebo prístup do distribučnej sústavy“. 

 
95. V kapitole 3 bod 3.6.1 znie: 

 
„3.6.1 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny alebo prístup do distribučnej sústavy 
v prípadoch uvedených v § 31 ods. 1 písm. e) Zákona o energetike. V prípade žiadosti dodávateľa elektriny podľa § 
34 ods. 1 písm. f) Zákona o energetike nie je možné obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny závislým 
odberateľom elektriny v domácnosti v období od 1. novembra do 31. marca.“. 
 

96. V kapitole 3 bod 3.6.2 sa za slová „obvyklým spôsobom“ vkladajú slová „alebo elektronicky“ a za spoju „a“ sa vkladá 
slovo „zverejnením“. 
 

97. V kapitole 3 bod 3.6.5 sa vypúšťa prvá veta. 
 

98. V kapitole 3 bod 3.6.6 sa v tabuľke nahrádza slovo „Zraniteľný“ slovom „Závislý“. 
 

99. V kapitole 3 bod 3.6.12 sa v celom texte za slová „výrobca elektriny“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ 
zariadenia na uskladňovanie elektriny“ a v celom texte sa za slová „výrobu elektriny“ vkladajú slová „/zariadením 
na uskladňovanie elektriny“. 

 

100. V kapitole 3 bod 3.7.4 sa za slová „neoprávnený odber“ vkladajú slová „elektriny, neoprávnené dodávanie elektriny 
do sústavy“ a vypúšťa sa slovo „so subjektom zúčtovania“. 

 

101. V kapitole 3 bod 3.7.5 sa vypúšťa posledná veta. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20221001.html#paragraf-34.odsek-1.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20221001.html#paragraf-34.odsek-1.pismeno-f
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102. V kapitole 3 bod 3.9.1 sa za slová „spôsobom uvedeným“ vkladajú slová „v Pravidlách trhu a“. 
 

103. V kapitole 3 bod 3.9.13 sa v predposlednej vete pred slová „odberateľ elektriny“ vkladá slovo „závislý“ a za slová 
„odberateľ elektriny“ vkladajú slová „v domácnosti“. 

 
104. V kapitole 3 bod 3.9.15 sa slovo Zraniteľný“ nahrádza slovom „Závislý“ a za slovo „odberateľ“ vkladajú slová „v 

domácnosti“.  
 

105. V kapitole 4 bod 4.1.4 sa za slovo „dodávateľ“ vkladá slovo „elektriny“. 
 

106. V kapitole 4 bod 4.1.5 sa pred slová „distribúcii elektriny“ vkladajú slová „o prístupe do distribučnej sústavy a“ 
a pred slovo „zmluve“ vkladajú slová „rámcovej distribučnej“. 
 

107. V kapitole 4 bod 4.1.6 znie: 
 
4.1.6 Ak v čase uzatvárania rámcovej distribučnej zmluvy dodávateľ elektriny nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu 
o združenej dodávke elektriny s koncovým odberateľom elektriny a počas platnosti rámcovej distribučnej zmluvy 
uzatvorí takéto zmluvy o združenej dodávke elektriny s koncovými odberateľmi elektriny, budú tieto odberné miesta 
priradené do jeho bilančnej skupiny. 
 

108. V kapitole 4 bod 4.1.7 sa slovo „žiadateľ“ nahrádza slovom „dodávateľ elektriny“ a slovo „Prevádzkovateľ“ nahrádza 
slovom „Prevádzkovateľovi“. 
 

109. V kapitole 4 bod 4.1.8 znie: 
 
„4.1.8 Ak o uzatvorenie rámcovej distribučnej zmluvy žiada Prevádzkovateľa dodávateľ elektriny, proti ktorému 
eviduje Prevádzkovateľ pohľadávky po lehote splatnosti, alebo ak tento dodávateľ elektriny je s dlžníkom 
prepojeným podnikom, alebo ak dodávateľ elektriny, ktorý žiada o uzatvorenie rámcovej distribučnej zmluvy, je 
podnikom, v ktorom fyzická osoba, blízka osoba tejto fyzickej osoby alebo právnická osoba má podiel na základnom 
imaní podniku alebo akcie podniku a táto fyzická osoba, blízka osoba tejto fyzickej osoby alebo právnická osoba 
má alebo mala v období jedného roka pred požiadaním o uzatvorenie rámcovej distribučnej zmluvy podiel na 
základnom imaní podniku, alebo akcie podniku, s ktorým je spojený rozhodujúci podiel hlasovacích práv v podniku, 
a to v podniku, proti ktorému Prevádzkovateľ eviduje nezaplatené pohľadávky po lehote splatnosti, ktoré vznikli z 
rámcovej distribučnej zmluvy, Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže podmieniť uzatvorenie rámcovej 
distribučnej zmluvy zaplatením pohľadávok po lehote splatnosti zo strany žiadateľa alebo dlžníka.“. 
 

110. V kapitole 4 bod 4.2.2 sa slová „zmluvu o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy“ nahrádzajú slovami „zmluvu 
prístupe do distribučnej sústavy a o distribúcii elektriny“ a slová „zmluva o distribúcii elektriny a prístupe do 
distribučnej sústavy“ nahrádzajú slovami „zmluva o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy“. 
 

111. V kapitole 4 bod 4.4.8 sa vypúšťajú slová „alebo nadštandardná distribúcia“ a za slová „prevádzkovým poriadkom“ 
vkladajú slová  „a Cenníkom služieb PDS“. 
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112. V kapitole 4 bod 4.5.2 sa na konci vkladá veta, ktorá znie: „Obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny závislým 
odberateľom elektriny v domácnosti nie je možné v období od 1. novembra do 31. marca.“. 

 

113. V kapitole 4 bod 4.6.6 sa slová „pravidlami trhu“ nahrádzajú slovami „Pravidlami trhu“. 
 

114. V kapitole 4 sa vypúšťa bod 4.6.13. Doterajšie body 4.6.14 – 4.6.20 sa označujú ako body 4.6.13 – 4.6.19. 
 

115. V kapitole 4 bod 4.7.7 znie: 
 

4.7.7 Jednotlivé skupiny A až D sú rozdelené takto: 
a) skupina A, ak dodávateľ elektriny poskytne Prevádzkovateľovi adekvátnu zábezpeku (neodvolateľnú 

bankovú garanciu od banky s adekvátnym ratingom, záruku materskej firmy s adekvátnym ratingom alebo 
vinkulovaný vklad vo výške predpokladaných distribučných poplatkov za obdobie jeden a pol kalendárneho 
mesiaca) Prevádzkovateľ fakturuje za distribučné služby v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola 
uskutočnená distribúcia elektriny, so splatnosťou v 15. deň mesiaca. Za adekvátny sa považuje dlhodobý 
kreditný rating minimálne na úrovni BBB+ (Standard & Poor´s) alebo Baa1 (Moody´s). Ak nie je dostupný 
rating materskej spoločnosti alebo banky podľa hodnotenia Standard& Poor´s alebo Moody´s, 
Prevádzkovateľ má právo záruku odmietnuť, 

b) skupina B, ak dodávatelia elektriny s dobrou platobnou schopnosťou, bez platieb meškajúcich v priemere 
viac ako 3 dni počas predchádzajúcich 12 mesiacov, uhrádzajú 50% predpokladanej mesačnej platby v 15. 
deň mesiaca a vyúčtovaciu faktúru v mesiaci nasledujúcom po mesiaci v ktorom bola uskutočnená 
distribúcia elektriny, so splatnosťou v 15. deň mesiaca, 

c) skupina  C,  ak  dodávatelia  elektriny  so zhoršenou  platobnou  schopnosťou (s meškajúcimi platbami podľa 
týchto obchodných podmienok v priemere viac ako 3 dni za akúkoľvek platbu podľa týchto obchodných 
podmienok v priemere počas predchádzajúcich 12 mesiacov) alebo noví dodávatelia uhrádzajú 50% 
predpokladanej mesačnej platby v 15. deň mesiaca, 30% predpokladanej mesačnej platby v 25. deň 
mesiaca a vyúčtovaciu faktúru v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola uskutočnená distribúcia 
elektriny, so splatnosťou v 15. deň mesiaca, 

d) skupina D, ak dodávatelia elektriny so záporným vlastným imaním alebo so záväzkami po lehote splatnosti 
voči subjektom verejnej správy uhrádzajú platby za distribúciu elektriny podľa písmena c) a zároveň zložia 
zábezpeku podľa písmena a).“. 

 
116. V kapitole 4 bod 4.8.1 sa za slová „distribúciu elektriny“ vkladajú slová „alebo prístup do distribučnej sústavy“. 

 
117. V kapitole 4 bod 4.8.9 sa za slová „obvyklým spôsobom“ vkladajú slová „alebo elektronicky“. 

 

118. V kapitole 4 bod 4.8.14 sa v celom texte za slová „výrobca elektriny“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ 
zariadenia na uskladňovanie elektriny“ a v celom texte sa za slová „výrobu elektriny“ vkladajú slová „/zariadením 
na uskladňovanie elektriny“. 

 

119. V kapitole 4 bod 4.10.3 sa vypúšťajú slová „písomne odstúpiť od rámcovej distribučnej zmluvy alebo“. 
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120. V kapitole 4 bod 4.10.5 znie:  
 
„4.10.5 Ak dodávateľ elektriny poruší platobné podmienky alebo neposkytne Prevádzkovateľovi finančnú 
zábezpeku podľa výsledného ratingu stanoveného Prevádzkovateľom v súlade s rámcovou distribučnou zmluvou 
a Pravidlami trhu a k náprave nedôjde ani v lehote 7 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy 
Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený písomne vypovedať rámcovú distribučnú zmluvu, aj keď bola 
uzavretá na dobu určitú, s mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.“ 
 

121. V kapitole 4 bod 4.12.1 sa za slová „spôsobom uvedeným“ vkladajú slová „v Pravidlách trhu a“. 
 

122. V kapitole 4 bod 4.12.8 sa pred slovo „odberateľov“ vkladá slovo „závislých“ a za slovo „odberateľov“ vkladajú slová 
„elektriny v domácnosti“. 

 
123. V kapitole 4 bod 4.12.11 sa v predposlednej vete pred slovo „odberateľov“ vkladá slovo „závislých“ a za slovo 

„odberateľov“ vkladajú slová „elektriny v domácnosti“. 
 

124. Označenie kapitoly 5 slovom „(zrušený)“ sa nahrádza slovom „(zrušená)“. 
 

125. Kapitola 6 sa vypúšťa a označuje sa slovom „(zrušená)“. 
 

126. V kapitole 7 bod 7.1.1 písm. c) sa za slovo „odberateľ“ nahrádza slovom „odberateľa“. 
 
127. V kapitole 7 bod 7.2.1 znie:  

 
„7.2.1 Podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo 
zmluvy o dodávke elektriny spolu s prenesením zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou s novým 
dodávateľom elektriny s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny. Proces zmeny dodávateľa 
elektriny objasňuje len samotný priebeh zmeny dodávateľa elektriny, ukončenie zmluvy o združenej dodávke 
elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny spolu s prenesením zodpovednosti za odchýlku musí prebehnúť 
samostatne a včas zo strany koncového odberateľa elektriny alebo ním splnomocneného dodávateľa elektriny.“ 
 

128. V kapitole 7 bod 7.2.11 sa za slovo „dodávateľa“ vkladá slovo „elektriny“. 
 

129. V kapitole 7 bod 7.2.14 znie:  
 
„7.2.14 Konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny sa uskutoční na základe určenia spotreby na odbernom 
mieste Prevádzkovateľa na základe fyzického odpočtu, náhradným spôsobom alebo odpočtu určeného meradla 
vykonaného koncovým odberateľom elektriny a oznámeného Prevádzkovateľovi spôsobom určeným 
Prevádzkovateľom. Dodávateľ elektriny je povinný vyúčtovať dodávku elektriny za zúčtovacie obdobie ku dňu 
vykonania zmeny dodávateľa elektriny a poskytovať koncovému odberateľovi elektriny písomné vyúčtovanie za 
dodávku elektriny a informácie o vyúčtovaní za dodávku elektriny v podobe určenej koncovým odberateľom 
elektriny.“ 
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130. V kapitole 7 bod 7.2.17 znie:  

„7.2.17 Prevádzkovateľ bezodplatne určí spotrebu elektriny pre odberné miesto s meraním typu C na základe 
fyzického odpočtu, náhradným spôsobom alebo odpočtu určeného meradla vykonaného koncovým odberateľom 
elektriny a oznámeného Prevádzkovateľovi spôsobom určeným Prevádzkovateľom.“ 
 

131. V kapitole 7 bod 7.2.19 sa vypúšťa prvá veta.  
 

132. V kapitole 7 bod 7.2.20 sa vypúšťajú slová „čestné vyhlásenie odberateľa elektriny o ukončení zmluvy o dodávke 
elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s pôvodným dodávateľom elektriny,“.  

 

133. V kapitole 7 bod 7.2.24 sa slová „odberateľ elektriny mimo domácností“ nahrádzajú slovami „koncový odberateľ 
elektriny“. 

 

134. V kapitole 7 bod 7.2.25 sa slová „odberateľ elektriny mimo domácností“ nahrádzajú slovami „koncový odberateľ 
elektriny“ a vypúšťajú sa slová „čestné vyhlásenie odberateľa elektriny o ukončení zmluvy o dodávke elektriny 
s pôvodným dodávateľom elektriny.“. 

 
135. V kapitole 7 bod 7.3.3 sa za slová „odberateľa elektriny“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ zariadenia na 

uskladňovanie elektriny“. 
 

136. V kapitole 7 bod 7.4.17 sa slová „zariadenia výrobcu elektriny“ nahrádzajú slovami „do distribučnej sústavy“. 
 

137. V kapitole 8 bod 8.1 znie: 
 
„8.1 Prevádzkovateľ je zodpovedný za prípravu podkladov pre zúčtovateľa odchýlok pre potreby vyhodnotenia, 
zúčtovania a vysporiadania odchýlky účastníkov trhu s elektrinou. Tieto podklady odovzdáva Prevádzkovateľ 
organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou vo forme denných diagramov za každý obchodný deň 
a obsahujú  interné realizácie dodávky elektriny a odberu elektriny na vymedzenom území. Vyhodnocovanie, 
zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky účastníkov trhu s elektrinou sa uskutočňuje podľa pravidiel trhu 
a prevádzkového poriadku OKTE.“. 
 

138. V kapitole 8 sa vypúšťa bod 8.2 (vrátane bodov 8.2.1, 8.2.2 a 8.2.3).  
 

139. V kapitole 9 bod 9.4.5 sa za slová „výrobcu elektriny“ vkladajú slová „a prevádzkovateľa zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“. 

 

140. V kapitole 10 bod 10.2 sa vypúšťa slovo „alebo“, za slová „výrobca elektriny“ sa vkladá čiarka a slová 
„prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny a“ a za slová „odbernému elektrickému zariadeniu“ sa 
vkladajú slová „a elektroenergetickému zariadeniu“. 
 

141. V kapitole 10 bod 10.4 sa slovo „VPP“ nahrádza slovom „prevádzkového poriadku“. 
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142. Kapitola 11 sa vypúšťa a označuje sa slovom „(zrušená)“. 
 

143. V kapitole 13 bod 13.1.6 znie: 
 
„13.1.6 Prevádzkovateľ písomne alebo elektronicky informuje koncového odberateľa elektriny o termíne plánovanej 
výmeny určeného meradla aspoň 15 dní vopred; to neplatí, ak koncový odberateľ elektriny súhlasí s neskorším 
oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla a pri neplánovanej výmene určeného meradla; pri 
neplánovanej výmene určeného meradla bezodkladne oznámi koncovému odberateľovi elektriny termín výmeny 
určeného meradla. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť pri výmene určeného meradla koncovému odberateľovi 
elektriny demontážny stav určeného meradla pred výmenou a montážny stav nového určeného meradla po 
výmene. Ak sa koncový odberateľ elektriny nezúčastní výmeny určeného meradla, Prevádzkovateľ písomne alebo 
elektronicky informuje koncového odberateľa elektriny o výmene, demontážnom stave určeného meradla pred 
výmenou a montážnom stave nového určeného meradla po výmene a uskladní demontované určené meradlo 
minimálne po dobu 30 dní na účel umožnenia kontroly demontážneho stavu určeného meradla zo strany koncového 
odberateľa elektriny.“. 
 

144. V kapitole 13 bod 13.1.7 sa za slová „odberateľa elektriny vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľa zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“ a za slová „odberateľ elektriny vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“. 
 

145. V kapitole 13 bod 13.1.8 sa za slová „odberateľa elektriny vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľa zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“.  

 

146. V kapitole 13 bod 13.1.9 sa za slová „odberateľ elektriny vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“.  
 

147. V kapitole 13 bod 13.1.13 sa za slová „odberateľ elektriny vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“.  

 
148. V kapitole 13 bod 13.1.16 sa za slová „odberateľ elektriny vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ zariadenia na 

uskladňovanie elektriny“ a slová „výrobca elektirny“ nahrádza slovami „výrobca elektriny“. 
 

149. V kapitole 13 bod 13.1.17 sa za slová „odberateľ elektriny vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“. 

 

150. V kapitole 13 bod 13.1.18 sa za slová „odberateľa elektriny vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľa zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“, vypúšťa sa slovo „vyrobenej“, za slová „odberateľ elektriny vkladá čiarka a slová 
„prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny“, vypúšťa sa slovo „zariadeniu na výrobu elektriny“ a za 
slová „odberným elektrickým zariadeniam“ vkladá čiarka a slová „elektroenergetickým zariadeniam“. 
 

151. V kapitole 13 bod 13.1.19 sa v prvej vete za slová „odberateľ elektriny vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ 
zariadenia na uskladňovanie elektriny“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „odberateľ elektriny a výrobca elektriny“. 
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152. V kapitole 13 bod 13.1.21 sa za slová „odberateľa elektriny vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľa zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“.  
 

153. V kapitole 13 bod 13.1.23 znie: 
 
„13.1.23 Fyzickým odpočtom určeného meradla neumožňujúceho diaľkový odpočet sa rozumie aj odpočet 
určeného meradla vykonaný koncovým odberateľom elektriny a oznámený Prevádzkovateľovi spôsobom určeným 
Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ má právo overiť správnosť odpočtu vykonaného koncovým odberateľom 
elektriny, pričom pri pochybnostiach o správnosti alebo pri zistení nesprávnosti použije Prevádzkovateľ údaje o 
spotrebe elektriny z ním vykonaného odpočtu. Koncový odberateľ nemá právo namietať správnosť odpočtu 
určeného meradla vykonaného koncovým odberateľom elektriny oznámeného Prevádzkovateľovi, okrem prípadu 
chyby na určenom meradle podľa bodu 13.1.10.“ 
 

154. V kapitole 13 sa za bod 13.1.23 vkladá nový bod 13.1.24, ktorý znie: 
 

„13.1.24 Koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto nespadá do určených kategórií koncových 
odberateľov elektriny s opodstatneným využitím inteligentných meracích systémov podľa Vyhlášky č. 358/2013 
Z.z., má právo na inštaláciu inteligentného meracieho systému na žiadosť. Náklady na inštaláciu inteligentného 
meracieho systému podľa prvej vety uhrádza koncový odberateľ elektriny. Tieto náklady predstavujú náklady na 
inteligentný merací systém a náklady na jeho montáž, pričom ich výška je uvedená v Cenníku služieb PDS. Ak 
koncový odberateľ elektriny splní podmienky na inštaláciu inteligentného meracieho systému, je Prevádzkovateľ 
povinný zabezpečiť inštaláciu inteligentného meracieho systému do štyroch mesiacov od podania žiadosti 
koncového odberateľa elektriny. Podmienkou na inštaláciu inteligentného meracieho systému, je najmä dostatočne 
kvalitný signál v mieste montáže inteligentného meracieho systému, dostatok priestoru na umiestnenie 
inteligentného meracieho systému v mieste, na ktorom bude inteligentný merací systém umiestnený  a 
predchádzajúca úhrada nákladov na inštaláciu inteligentného meracieho systému koncovým odberateľom elektriny 
Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je pred inštaláciou inteligentného meracieho systému povinný informovať 
koncového odberateľa elektriny o všetkých funkciách a možnostiach interoperability inteligentného meracieho 
systému, možnostiach využitia inteligentného meracieho systému koncovým odberateľom elektriny a o nákladoch, 
ktoré je koncový odberateľ elektriny povinný v súvislosti s inštaláciou inteligentného meracieho systému uhrádzať. 
Povinnosť Prevádzkovateľa informovať koncového odberateľa elektriny o termíne plánovanej výmeny určeného 
meradla v súlade s týmto Prevádzkovým poriadkom týmto nie je dotknutá.“. 

 
155. V kapitole 13 bod 13.3.4 znie: 

 
„13.3.4 Ak na určenom meradle alebo inteligentnom meracom systéme vznikne taká porucha, že nemožno určiť 
množstvo odobratej alebo dodanej elektriny, alebo z iného dôvodu nemožno určiť množstvo odobratej alebo 
dodanej elektriny, toto množstvo určí Prevádzkovateľ nasledovne: 

a)  Ak je na odbernom alebo odovzdávacom mieste určené meradlo s pamäťovým záznamom skutočne 
nameraných dát, Prevádzkovateľ určí množstvo odobratej alebo dodanej elektriny použitím skutočne 
nameraných dát z pamäte určeného meradla,  

b) Ak nie je na odbernom alebo odovzdávacom mieste určené meradlo s pamäťovým záznamom 
skutočne nameraných dát, alebo ak určené meradlo dáta v pamäti nemá, Prevádzkovateľ určí 
množstvo odobratej alebo dodanej elektriny podľa výšky odberu alebo dodávky elektriny v 
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predchádzajúcom porovnateľnom období (napríklad v rovnakých mesiacoch predchádzajúceho 
kalendárneho roka z dôvodu porovnateľných poveternostných a teplotných podmienok), v ktorom bola 
spotreba meraná správne. 

c) Ak nie je možné určiť spotrebu alebo dodávku podľa písm. a) a ani písm. b), toto množstvo určí 
Prevádzkovateľ z priradeného TDO a plánovaného koeficientu odberu elektriny TDO na príslušnom 
odbernom mieste.  

d) Ak nie je možné určiť množstvo odobratej alebo dodanej elektriny podľa písm. a),  písm. b) a ani c), 
toto množstvo určí Prevádzkovateľ z priradeného TDO a kontrolného odpočtu za dostatočne 
porovnateľné obdobie.“. 

 
156. V kapitole 13 sa za bod 13.3.4 vkladá nový bod 13.3.5, ktorý znie: 

 
„13.3.5 Ak na štvorkvadrantnom určenom meradle došlo k chybnému zapojeniu prívodu a vývodu na jednej, dvoch 
alebo troch fázach, Prevádzkovateľ určí skutočnú hodnotu z historických hodnôt odberu a dodávky elektriny 
meraných po fázach ktorá reprezentuje skutočný stav. Ak sa táto historická hodnota nezhoduje s časom chybného 
zapojenia, Prevádzkovateľ vyberie časovo najbližšiu historickú hodnotu a hodnotu za časový rozdiel vypočíta podľa 
TDO a skutočne nameranej spotreby vypočítanej za známe obdobie. V prípade merania typu A sa novo vypočítaná 
hodnota rozpočíta aj do 15 minútových nameraných hodnôt za celé obdobie od kedy došlo k chybnému zapojeniu 
so zohľadnením charakteristiky podľa priradeného TDO.“. 

 
Doterajšie body 13.3.5 – 13.3.10 sa označujú ako body 13.3.6 – 13.3.11. 

 
157. V kapitole 13 bod 13.3.6 (pôvodný bod 13.3.5) znie: 

 
„13.3.6 Ak je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto v čase odpočtu neprístupné pre odpočet, alebo ak v 
prípade odberného  miesta alebo odovzdávacieho miesta s inteligentným meracím systémom nie je v čase odpočtu 
možný zber určeným meradlom nameraných údajov pomocou technických prostriedkov na diaľkový zber 
nameraných údajov (napr. z dôvodu ich poruchy), sa odber elektriny a dodávka určí podľa odberu elektriny a 
dodávky elektriny v predchádzajúcom porovnateľnom období (napr. týždeň, mesiac) v súlade s Vyhláškou ÚRSO 
č. 3/2013 Z.z. a Vyhláškou č. 358/2013 Z.z. v profilových hodnotách a registrová hodnota ako súčet profilových pre 
meranie typu A. Ak takéto porovnateľné obdobie nie je alebo ide o meranie typu C, toto množstvo určí 
Prevádzkovateľ z priradeného TDO a plánovaného koeficientu odberu elektriny TDO na príslušnom odbernom 
mieste, alebo z priradeného TDO a kontrolného odpočtu za dostatočne porovnateľné obdobie.“. 
 

158. V kapitole 13 bod 13.3.7 (pôvodný bod 13.3.6) sa za slová „odberateľ elektriny vkladá čiarka a slová 
„prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny“ a za slová „odbernom mieste“ vkladajú slová 
„a odovzdávacom mieste“.  
 

159. V kapitole 13 bod 13.3.9 (pôvodný bod 13.3.8) sa slová „v bode 13.3.7“ nahrádzajú slovami „v bode 13.3.8“. 
 

160. V kapitole 13 bod 13.3.10 (pôvodný bod 13.3.9) sa vypúšťajú slová „podľa kapitoly č. 11“. 
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161. V kapitole 13 sa za bod 13.4.3.2 vkladá bod 13.4.3.3, ktorý znie: 
 
„13.4.3 Ak pri kontrole na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste bol zistený chybný predchádzajúci 
odpočet (odpočet pri kontrole odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta neúmerne vyšší ako posledný 
fakturovaný), napr. z dôvodu poruchy elektromera alebo chybného odpočtu, odber elektriny alebo dodávka 
elektriny za chybne fakturované obdobie bude určená z priradeného TDO a kontrolného odpočtu vzniknutého za 
dostatočne porovnateľné obdobie. Novo vypočítaná hodnota sa následne rozpočíta do nesprávne fakturovaného 
obdobia.“. 
 
Doterajšie body 13.4.3.3 – 13.4.3.5 sa označujú ako body 13.4.3.4 – 13.4.3.6. 
 

162. V kapitole 13 bod 13.4.5 sa za slová „odberateľ elektriny vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ zariadenia na 
uskladňovanie elektriny“.  
 

163. V kapitole 13 bod 13.6.10 sa slová „distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.“ nahrádzajú slovom 
„PDS“. 

 

164. V kapitole 13 bod 13.6.17 sa slová „distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.“ nahrádzajú slovom 
„PDS“. 

 

165. V kapitole 13 bod 13.9.1.4 sa v názve slovo „AKUĽ“ nahrádza slovom „AKU“. 
 

166. V kapitole 13 bod 13.9.1.4.1 sa za slovo „ovládaním“ vkladá čiarka a slová „ktoré je možné meniť diaľkovo podľa 
potreby Prevádzkovateľa“. 

 

167. V kapitole 13 bod 13.9.1.4.3 znie: 
 
„13.9.1.4.3 Prepínanie taríf na elektromere a ovládanie pripájania jednotlivých skupín blokovaných spotrebičov je 
riadené prostredníctvom telegramov z vysielača signálu HDO. Prepínanie taríf na elektromere so zabudovaným 
časovým ovládaním pripájania jednotlivých skupín blokovaných spotrebičov je riadené interne v elektromery 
vlastným programom, ktorý je definovaný HDO kódom. Nastavenie telegramov a ich vygenerovanie ako aj diaľkové 
nastavenie HDO kódov na elektromeroch so zabudovaným časovým ovládaním je plne v kompetencii 
Prevádzkovateľa.“. 
 

168. V kapitole 13 bod 13.9.1.4.4 sa za slovo „intervalov“ vkladajú slová „(kód HDO)“. 
 

169. V kapitole 16 bod 16.2.2.1 sa za slová „dodávateľa elektriny“ vkladajú slová „a koncového odberateľa elektriny“. 
 

170. V kapitole 16 bod 16.3 sa v nadpise za slovo „odberateľov“ vkladá slovo „elektriny“. 
 

171. V kapitole 16 bod 16.3.2 sa slovo „vyhláška“ nahrádza slovom „Vyhláška“. 
 

172. V kapitole 16 bod 16.3.4 sa v bode 1. za slovo „inej“ vkladá slovo „osoby“. 
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173. V kapitole 16 bod 16.5.2 sa za slovom „predpisu“ vypúšťa slovo „elektriny“. 

 

174. V kapitole 17 bod 17.5 sa za slová „odberné miesta“ vkladajú slová „a odovzdávacie miesta“. 
 

175. V kapitole 17 bod 17.15 sa za slovo „Dodávateľa“ nahrádza slovom „dodávateľa“. 
 

176. V kapitole 17 bod 17.18 sa v 10 odrážke za slová „výrobcu elektriny“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľa 
zariadenia na uskladňovanie elektriny,“. 

 

177. V kapitole 17 bod 17.18 sa vypúšťajú slová „a faxom“. 
 

178. V kapitole 18 bod 18.2.1 sa vypúšťajú slová „, resp. odberateľom elektriny“. 
 
179. V kapitole 18 bod 18.5.2 sa vypúšťa slovo „svojmu“. 

 

180. Nadpis prílohy č. 2 znie: 
 

„POSTUP PRI  VYKONANÍ FUNKČNEJ SKÚŠKY“. 

 

181. V prílohe č. 2 sa v úvode vypúšťajú slová: 
 

„A. Všeobecné ustanovenia o vykonávaní funkčnej skúšky 

B. Vzor Protokolu o vykonaní funkčnej skúšky podľa § 5 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z. z. 

a a schválení výrobne do prevádzky 

 

A. Všeobecné ustanovenia o vykonávaní funkčnej skúšky“. 

 

182. V prílohe č. 2 bod 1 sa vypúšťa slovo „zdroja“ a za slová „funkčné skúšky“ sa vkladajú slová „pripojenia zariadenia 
na výrobu elektriny do distribučnej sústavy“. 
 

183. V prílohe č. 2 bod 5 sa číslo „30“ nahrádza číslom „15“. 
 

184. V prílohe č. 2 bod 7 znie:  
 
„7. Zdroj možno pripojiť do distribučnej sústavy až po uzatvorení zmlúv uvedených v bode 2.1.27 tohto 
prevádzkového poriadku.“. 
 

185. V prílohe č. 2 bod 9 znie:  
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„9. Funkčnú skúšku je možné vykonať až po úspešnom komplexnom vyskúšaní všetkých technologických  častí  
zdroja  a po  vykonaní  všetkých  odborných  prehliadok a odborných skúšok a len na takom zdroji, pre ktorý je 
vydané právoplatné stavebné povolenie, alebo písomné oznámenie stavebného úradu, že proti jeho uskutočneniu 
nemá námietky vydanie na základe ohlásenie stavby zdroja stavebnému úradu v súlade so zákonom č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“. 
 

186. V prílohe č. 2 bod 10 znie: 
 
„10. Podľa § 5 ods. 14 Zákona o OZE a KVET, ak má byť zariadenie výrobcu elektriny pripojené do distribučnej 
sústavy, Prevádzkovateľ vykoná funkčnú skúšku do 15 dní od dňa doručenia žiadosti výrobcu elektriny o vykonanie 
funkčnej skúšky. Ak zariadenie výrobcu elektriny spĺňa technické podmienky na pripojenie do distribučnej sústavy, 
Prevádzkovateľ vydá výrobcovi elektriny doklad o úspešnom vykonaní funkčnej skúšky do 7 dní odo dňa jej 
vykonania. Funkčná skúška sa nevyžaduje, ak zariadenie výrobcu elektriny nebude pripojené do distribučnej 
sústavy alebo ak ide o malý zdroj. V prípade malého zdroja má Prevádzkovateľ právo požiadať výrobcu elektriny 
z malého zdroja o vykonanie funkčnej skúšky z dôvodov uvedených v § 4a ods. 9 zákona o OZE a KVET.“. 
 

187. V prílohe č. 2 bod 11 znie: 
 
„11. Podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona o OZE a KVET sa funkčnou skúškou rozumie funkčná skúška pripojenia 
zariadenia výrobcu elektriny (na účely celej Prílohy č. 2 aj „zdroj“ alebo „výrobňa“) do sústavy. Funkčná skúška 
Prevádzkovateľa pozostáva zo súboru činností a skúšok opísaných, vyplývajúcich a vykonaných v zmysle 
Protokolu o vykonaní funkčnej skúšky podľa § 5 ods. 14 zákona o OZE a KVET a schválení výrobne do prevádzky 
(ďalej na účely celej Prílohy č. 2 len „Protokol o schválení výrobne do prevádzky“). Funkčnou skúškou sa overujú 
všetky časti Protokolu o schválení výrobne do prevádzky. Aktuálny vzor Protokolu o schválení výrobne do 
prevádzky je uverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa. Vydanie Protokolu o schválení výrobne do prevádzky 
je dokladom o úspešnom vykonaní funkčnej skúšky.“. 
 

188. V prílohe č. 2 bod 12 sa vypúšťajú slová „na výrobu elektriny“, vypúšťa sa slovo „Prevádzkovateľ“ a slovo „Zákona“ 
sa nahrádza slovom „zákona“. 
 

189. V prílohe č. 2 bod 15 sa vypúšťa slovo „siete“ a slovo „Je“ sa nahrádza slovom „je“. 
 

190. V prílohe č. 2 bod 16 sa v 1 odrážke číslo „20“ nahrádza číslom „10“.  
 

191. V prílohe č. 2 bod 16 sa v 1 odrážke bode 2 vypúšťa slovo „DS“.  
 

192. V prílohe č. 2 bod 16 3 odrážka znie: 
 
„Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom začatia funkčných skúšok výrobne, je Žiadateľ povinný, v prípade 
že bola uzatvorená Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, 
uzatvoriť s príslušným dodávateľom elektriny  zmluvu o združenej dodávke elektriny. Po doručení potrebných 
dokladov k funkčnej skúške a pred vykonaním funkčnej skúšky je Žiadateľ povinný uzatvoriť s Prevádzkovateľom 
zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre odovzdávacie miesto zariadenia na výrobu 
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elektriny, ktorej návrh mu Prevádzkovateľ bezodkladne odošle. Po podpise tejto zmluvy je výrobcovi elektriny 
umožnený prístup výrobne do distribučnej sústavy.“ 
 

193. V prílohe č. 2 bod 17 sa vypúšťa slovo „DS“.  
 

194. V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť B. PROTOKOL O VYKONANÍ FUNKČNEJ SKÚŠKY PODĽA § 5 ods. 14 zákona č. 
309/2009 Z. z. A SCHĽÁLENÍ VÝROBNE DO PREVÁDZKY 

 

195. V prílohe č. 4 sa v názve časti A. za slovo „distribúcie“ vkladá slovo „elektriny“. 
 

196. V prílohe č. 4 sa v názve časti B. za slovo „distribúcie“ vkladá slovo „elektriny“. 
 


