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Podmienky pripojenia a postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej siete 

Optifin Energo, s.r.o.  

(platné všeobecne pre všetky kategórie odberateľov) 

Činnosti zo strany Žiadateľa  

Žiadosť o pripojenie 

Žiadateľ predloží žiadosť o pripojenie 

spoločnosti Prevádzkovateľovi poštou, e-

mailom alebo osobne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrada pripojovacieho poplatku 

Žiadateľ uhradí pripojovací poplatok 

v lehote splatnosti faktúry (do 21 dní) 

 

 

 

Podpis zmluvy 

Žiadateľ podpíše 2 exempláre návrhu 

zmluvy o pripojení a doručí ich 

Prevádzkovateľovi najneskôr do 30 dní od 

ich prevzatia (prípadné nedostatky návrhu 

zmluvy Prevádzkovateľovi bezodkladne 

oznámi) 

 

 

 

Činnosti zo strany Prevádzkovateľa LDS 

 

 

Kontrola a vystavenie faktúry  

Ak žiadosť spĺňa náležitosti, a pripojenie do 

LDS  je technicky uskutočniteľné, 

Prevádzkovateľ zašle do 7 dní zákazníkovi 

faktúru na úhradu pripojovacieho poplatku 

vo výške podľa aktuálne platného 

rozhodnutia URSO, inak vyzve na 

doplnenie žiadosti. 

 

 

Zmluva o pripojení 

Prevádzkovateľ zašle Žiadateľovi návrh 

zmluvy o pripojení do 30 dní od pripísania 

úhrady poplatku na účet Prevádzkovateľa. 

 

 

 

 

 

 

Odoslanie zmluvy 

Prevádzkovateľ bezodkladne zabezpečí 

podpis zmluv o pripojení a odoslanie 

jedného exempláru Žiadateľovi.  
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Činnosti zo strany Žiadateľa  

Vypracovanie projektovej dokumentácie 

(ak nejde o znovupripojenie) 

Žiadateľ si zabezpečí vypracovanie 

projektovej dokumentácie pripojovacieho 

plynovodu a následne ju predloží 

Prevádzkovateľovi na posúdenie 

 

 

 

Vyhľadanie zhotoviteľa 

Ak má žiadateľ vyjadrenie k PD, vyhľadá 

si zhotoviteľa, cez ktorého zrealizuje 

výstavbu pripojovacieho plynovodu 

a odberného plynového zariadenia (OPZ). 

Kontrola realizácie 

Po ukončení výstavby požiada Žiadateľ 

Prevádzkovateľa o kontrolu realizácie 

pripojovacieho plynovodu, najmenej však 

3 pracovné dni pred zasypaním 

pripojovacieho plynovodu. Ak je výsledok 

vyhovujúci, odovzdá Prevádzkovateľovi 

kompletnú technicko-právnu dokumentáciu 

pripojovacieho plynovodu.  

Výber dodávateľa plynu 

Žiadateľ si vyberie dodávateľa plynu 

a uzatvorí Zmluvu o dodávke plynu. Tento 

proces môže prebiehať v predstihu, počas 

realizácie výstavby pripojovacieho 

plynovodu.  

 

Činnosti zo strany Prevádzkovateľa LDS 

 

 

 

 

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii 

Prevádzkovateľ sa k predloženej 

projektovej dokumentácii (PD) vyjadrí do 

30 dní od jej doručenia 
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Činnosti zo strany Žiadateľa  

Žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž 

meradla 

Žiadateľ predloží Prevádzkovateľovi 

žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž 

meradla, poštou, e-mailom alebo osobne. 

Žiadateľ preukáže, že má uzatvorenú 

zmluvu s dodávateľom plynu do odberného 

miesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti zo strany Prevádzkovateľa LDS 

 

 

 

 

 

Kontrola a posúdenie žiadosti 

o realizáciu pripojenia a montáž meradla 

Prevádzkovateľ posúdi úplnosť predloženej 

žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž 

meradla.  

Prevádzkovateľ do 30 dní od doručenia 

žiadosti posúdi splnenie obchodných 

a technických podmienok pre pripojenie 

OPZ najmä:  

- uzatvorenie zmluvy s dodávateľom plynu 

do odberného miesta 

- predloženie odbornej prehliadky 

a odbornej skúšky pripojovacieho 

plynovodu a OPZ – platí aj pre jestvujúce 

znovupripájané OPZ) 

Montáž meradla a realizácia pripojenia 

Prevádzkovateľ zabezpečí montáž meradla 

do 30 dní od splnenia všetkých technických 

a obchodných podmienok pripojenia. 


