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ZMLUVA O PRIPOJENí
k distribučnej sieti

uzavretá v zmysle § 43 ods. 6 písm. g) zákona Č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1. SPP - distribúcia, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
IČO: 35910739
IČ DPH: SK7020000372
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, č.ú.:1119353/0200
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B
Zastúpený: Ing. Eva Adamcová, špecialista back office pre pripájanie

1.2. Obchodné meno (príp. názov): Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo

Sídlo: M. Urbana 160/45

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:Štátna pokladnica Č. účtu:

Zápis v obchodnom príp. inom príslušnom registri:

Podl'a plnomocenstva zo dňa - 1 pripojeného k tejto Zmluve2

(ďalej len "Žiadateľ")

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prevádzkovatel'a pripojiť odberné plynové zariadenie Žiadatel'a uvedené v Žiadosti
o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (ďalej len "odberné plynové zariadenie" alebo
"OPZ"), ktorá tvori prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej len "Žiadosť
o pripojenie") do distribučnej siete Prevádzkovatel'a (ďalej len "pripojenie") ak dôjde k splneniu podmienok uvedených
v technických podmienkach pripojenia k distribučnej sieti, vydaných PDS, ktoré sú ako príloha číslo 2, neoddelitel'nou
súčasťou tejto Zmluvy (ďalej len "Podmienky pripojenia") a súčasne k splneniu podmienok stanovených v
Technických podmienkach3 prevádzkovatel'a distribučnej siete (ďalej len "Technické podmienky"), a zabezpečiť
Žiadatel'ovi pripojenie pre budúci odber plynu v odbernom mieste, ktoré je uvedené v Žiadosti o pripojenie (ďalej len

l Údaj sa uvádza iba ak táto Zmluva nebude podpísaná Žiadateľom ale zástupcom konajúcim na základe plnomocenstva.
2 Pripojenie plnomocenstva na uzavretie tejto Zmluvy sa vyžaduje iba ak toto nebolo priložené k Žiadosti o pripojenie resp.
ak nezahŕňalo podpísanie tejto Zmluvy.
3 Zverejnené v súlade s § 17 ods. 5 zákona Č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.



"zabezpečenie pripojenia") za podmienok a spôsobom ďalej uvedeným v tejto Zmluve a záväzok Žiadatel'a uhradiť
Prevádzkovatel'ovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v článku 6. tejto Zmluvy.

2.2. Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, jeho podmienky a právne vzťahy upravené touto
zmluvou sa riadia Zákonom Č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákonom Č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie, a Zákonom Č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonnik. S pripojenim súvisiace práva a povinnosti PDS a Žiadatel'a stanovujú Technické
podmienky, Prevádzkový poriadok4 prevádzkovatel'a distribučnej siete, resp. jeho zverejnené spresnenia na
internetovej stránke PDS na ktoré tento Prevádzkový poriadok odkazuje (ďalej len "Prevádzkový poriadok"), ako aj
prislušné všeobecne záväzné právne predpisy a Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti. Žiadatel'
o pripojenie svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s Technickými podmienkami
pripojenia a Prevádzkovým poriadkom zverejnenými na internetovej stránke PDS.

3. Technická charakteristika odberného miesta

3.1. Spôsob a podmienky pripojenia k distribučnej sieti (napr. miesto pripojenia, dížka a dimenzia pripojky (plynovodu),
úroveň prevádzkového pretlaku, v pripade potreby výstavby nového plynárenského zariadenia spôsob jeho zriadenia),
umiestnenie hlavného uzáveru plynu, typ meracieho zariadenia a podmienky pre jeho umiestnenie a osadenie sú
obsahom Podmienok pripojenia.

4. Práva a povinnosti PDS a Žiadateľa

4.1. PDS je povinný:

4.1.1. pripojiť odberné plynové zariadenie k distribučnej sieti, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

4.1.1.1. boli splnené Podmienky pripojenia a odberné plynové zariadenie Žiadatel'a bolo vybudované tak, že toto
zariadenie spíňa podmienky dohodnuté touto Zmluvou, najmä podmienky stanovené v Podmienkach
pripojenia,

4.1.1.2. na odbernom plynovom zariadení boli úspešne vykonané odborné skúšky a odborné prehliadky,
vykonanie ktorých je stanovené príslušnými technickými predpismi a technickými normami5, potvrdzujúce,
že odberné plynové zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky a je plne funkčné, čo je Žiadatel' povinný
preukázať správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického plynového
zariadenia6,

4.1.1.3. sú splnené podmienky pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti stanovené v
Technických podmienkach, Podmienkach pripojenia a v Prevádzkovom poriadku,

4.1.1.4. Žiadatel' nemá voči PDS neuhradené záväzky podl'a tejto Zmluvy.

4.1.2. na základe zmluvy o distribúcii plynu uzavretej s dodávatel'om plynu po preukázaní existencie zmluvy o dodávke a
odbere plynu uzavretej medzi Žiadatel'om a dodávatel'om plynu príp. zmluvy o združených službách dodávky a
odbere plynu, zabezpečiť distribúciu dohodnutého množstva plynu do OPZ Žiadatel'a v kvalite zodpovedajúcej
príslušným technickým predpisom,

4.1.3. zabezpečiť Žiadatel'ovi v odbernom mieste inštaláciu vlastného meracieho zariadenia na meranie dodávky plynu,
na svoje náklady uskutočňovať jeho pravidelné kontroly, odpočet a údržbu.

4.2. PDS je oprávnený:

4.2.1. pred osadenim meracieho zariadenia skontrolovať splnenie Podmienok pripojenia, úhradu ceny za pripojenie,
správu o revízii OPZ a uzavretie zmluvy o dodávke a odbere plynu, príp. zmluvy o združených službách dodávky
a odberu plynu s príslušným dodávatel'om plynu, alebo zmluvy o distribúcii plynu s prevádzkovatel'om,

4.2.2. žiadať od Žiadatel'a umožnenie prístupu k meraciemu zariadeniu za účelom jeho kontroly, odpočtu plynu,
mimoriadneho odpočtu plynu, v pripade údržby, výmeny a demontáže plynomeru,

4.2.3. zabezpečiť meracie zariadenie proti neoprávnenej manipulácii overovacou známkou (plombou),

4.2.4. obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi resp.
Prevádzkovým poriadkom a/alebo Technickými podmienkami,

4 Schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s § l2a ods. 6 zákona Č. 276/2001 Z.z. o regulácii
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5 Zákon Č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
6 § 13 Vyhlášky MPSVaR SR Č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení.



4.2.5. odpojiť odberné plynové zariadenie od distribučnej siete za podmienok stanovených v platných právnych
predpisoch resp. v Prevádzkovom poriadku alalebo v Technických podmienkach.

4.3. Žiadateľ je povinný:

4.3.1. zabezpečiť prislušné stavebné a montážne práce v zmysle Podmienok pripojenia a na svoje náklady upraviť
odberné miesto pre účely inštalácie meracieho zariadenia,

4.3.2. pred inštaláciou meracieho zariadenia predložiť PDS, alebo ním poverenej osobe, technickú dokumentáciu
vrátane porealizačného zamerania novovybudovaného pripojovacieho plynovodu, revíznu správu na novo
vybudované apz, v súlade s prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Žiadateľ berie na vedomie, že apz sa neuvádza do
trvalej prevádzky inštaláciou plynomeru. Odberné plynové zariadenie, vrátane plynových spotrebičov, je možné
uviesť do trvalej prevádzky len oprávnenou osobou,

4.3.3. umožniť PDS inštaláciu meracieho zariadenia a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť na realizáciu pripojenia,

4.3.4. používať plyn len pre účely a v množstve uvedenom v Žiadosti o pripojenie v prípade porušenia tejto povinnosti je
PDS oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 333,- Eur voči Žiadateľovi,

4.3.5. odoberať plyn len cez meracie zariadenie PDS, v prípade porušenia tejto povinnosti je Žiadateľ povinný nahradiť
PDS spôsobenú škodu podľa príslušných predpisov a PDS je voči Žiadateľovi oprávnený na účtovanie zmluvnej
pokuty vo výške 333,- Eur,

4.3.6. bez prekážok umožniť po predchádzajúcej výzve PDS alebo ním povereným osobám prístup k meraciemu
zariadeniu za účelom uskutočnenia kontroly, odpočtu, údržby, výmeny alebo jeho odobratia a v prípade porušenia
tejto povinnosti je PDS voči Žiadateľovi oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 333,- Eur,

4.3.7. zdržať sa akýchkoľvek zásahov do meracieho zariadenia a jeho pripojenia, akúkoľvek poruchu alebo poškodenie
zariadenia bezodkladne nahlásiť PDS,

4.3.8. na vlastné náklady odstrániť novovybudovaný pripojovací plynovod, ktorý nespíňa Podmienky pripojenia

4.4. Žiadateľ je oprávnený:

4.4.1. na odber dohodnutého množstva plynu v kvalite zodpovedajúcej prislušným technickým predpisom a to pre dané
odberné miesto na základe zmluvy o dodávke a odbere plynu medzi Žiadateľom a dodávateľom plynu, prípadne
na základe zmluvy o združených službách dodávky a odberu plynu, alebo podľa zmluvy o distribúcii plynu s PDS.

4.4.2. rozšíriť počet spotrebičov a zvýšiť odber plynu inštaláciou nových plynových spotrebičov alebo výmenou
spotrebičov za spotrebiče s iným príkonom na základe vyjadrenia PDS, Žiadosť o zmenu na odbernom mieste je
žiadateľ povinný predložiť minimálne 30 dní pred uskutočnením zmeny,

5. Realizácia pripojenia

5.1. Za účelom realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, Žiadateľ predloží
Prevádzkovateľovi Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti a montáž meradla (ďalej len "Žiadosť o realizáciu pripojenia")
po tom, čo zaplatil cenu za pripojenie podľa čl. 6 tejto Zmluvy a splnil Podmienky pripojenia. Prílohou Žiadosti
o realizáciu pripojenia musia byt' doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v čl. 4. tejto Zmluvy.

5.2. PDS vyvinie všetko úsilie, aby za daných okolností vykonal práce nevyhnutné na realizáciu pripojenia odberného
plynového zariadenia k distribučnej sieti do 30 dní odo dňa predloženia Žiadosti o realizáciu pripojenia, za
predpokladu, ak odberateľ ku dňu predloženia Žiadosti o realizáciu pripojenia splnil všetky podmienky pre pripojenie
odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti podľa tejto Zmluvy, Technických podmienok pripojenia, Podmienok
pripojenia a Prevádzkového poriadku a splnenie týchto podmienok preukázal Prevádzkovateľovi.

5.3. Nevyhnutnou podmienkou montáže meradla je uzavretie zmluvy o dodávke zemného plynu s dodávateľom zemného
plynu minimálne 30 dní pred začiatkom odberu zemného plynu.

5.4. Požiadavky na kvalitu plynu a kvalitatívne (fyzikálne a chemické) parametre plynu, ktorý bude distribuovaný do
odberného miesta Žiadateľa sú stanovené v Prevádzkovom poriadku a v Technických podmienkach.

6. Cena za pripojenie

6.1. Žiadateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi Cenu za pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti,
vo výške určenej Prevádzkovateľom v súlade s výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a príslušnými
rozhodnutiami, platnú v čase predloženia Žiadosti o pripojenie. K tejto cene bude uplatnená DPH.

6.2. Žiadateľ je povinný zaplatiť Cenu za pripojenie najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry k budúcemu
plneniu služby pripojenia k distribučnej sieti, ktorú PDS vystaví najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia tejto Zmluvy
PDS Žiadateľom. Platba bude považovaná za vykonanú v deň, kedy bude Cena za pripojenie v plnej výške pripísaná



na účet PDS. Zaplatenie ceny za pripojenie je podmienkou realizácie pripojenia odberného plynového zariaden\ô
k distribučnej sieti.

6.3. Ak Žiadate!' nezaplati Cenu za pripojenie v súlade s týmto ustanovenim Zmluvy ani na základe písomnej výzvy PDS,
má PDS právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Uzavretím tejto Zmluvy sa nahrádzajú všetky doterajšie vyjadrenia, ako aj dohody zmluvných strán, týkajúce sa
pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti.

7.2. Žiadate!', ktorý je vlastníkom pripojovacieh9 plynovodu slúžiaceho na pripojenie OPZ k distribučnému plynovodu alebo
Žiadate!', ktorý je vlastníkom tohto pripojovacieho plynovodu splnomocnený, súhlasí, aby distribútor užíval tento
pripojovací plynovod ako súčasť svojej distribučnej siete, a to výlučne na distribúciu plynu do OPZ odberného miesta
Žiadate!'a. V prípade, ak Žiadate!' nie je vlastnikom pripojovacieho plynovodu a Prevádzkovate!' nemá právo tento
plynovod uživať (resp. nie je jeho vlastníkom), Žiadate!' prehlasuje, že je vlastníkom pripojovacieho plynovodu
splnomocnený na udelenie súhlasu s využitím pripojovacieho plynovodu slúžiaceho na pripojenie OPZ Žiadate!'a
k distribučnému plynovodu a to výlučne na distribúciu plynu do OPZ Žiadate!'a.

7.3. Žiadate!', ktorému je dodávaný plyn cez pripojovací plynovod špecifikovaný v čl. 7.2 tejto Zmluvy zároveň berie na
vedomie, že údržba a opravy tohto pripojovacieho plynovodu sa uskutočňujú tak, že:

a) PDS je povinný na svoje náklady a zodpovednosť najmä:
1. vykonať bežnú údržbu a sledovanie celkového technického stavu pripojovacieho plynovodu /pochôdzky,

kontroly trás pripojovacieho plynovodu, kontrola tesnosti!,
2. zabezpečiť odborné prehliadky a odborné skúšky pripojovacieho plynovodu,
3. zabezpečiť odstraňovanie porúch pripojovacieho plynovodu bez potreby výmeny potrubnej časti

pripojovacieho plynovodu a domovej regulačnej zostavy,
4. bez zbytočného odkladu oznámiť Žiadate!'ovi potrebu opráv pripojovacieho plynovodu, na vykonanie

ktorých je povinný Žiadate!' pod!'a písm. b) tohto ustanovenia Zmluvy.

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 mimo bežnej údržby, ako aj
zmeny pripojovacieho zariadenia môže vykonať len s predchádzajúcim súhlasom Žiadate!'a.

b) Žiadate!' je povinný na svoje náklady a zodpovednosť zabezpečiť odstránenie poruchy pripojovacieho plynovodu,
ktorá spočíva vo výmene potrubnej časti pripojovacieho plynovodu alebo domovej regulačnej zostavy.

PDS je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Žiadate!'ovi potrebu opráv pripojovacieho plynovodu, na
vykonanie ktorých je povinný Žiadate!'. Ak sa PDS a Žiadate!' nedohodnú inak, je Žiadate!' povinný vykonať opravu
pripojovacieho plynovodu najneskôr do 3 dní odo dňa oznámenia potreby je vykonania. Ak Žiadate!' nevykoná
opravu v tomto termíne, je oprávnený takúto opravu vykonať PDS, pričom žiadate!' je povinný uhradiť PDS náklady,
ktoré PDS vynaložil na opravu pripojovacieho plynovodu.

7.4. V prípade, ak Zmluva pod!'a bodu 7.15 písm. c) alebo d) tejto Zmluvy zanikne, s výnimkou prípadov spôsobených
vyššou mocou7, alebo ak dôjde k skončeniu Zmluvy dohodou zmluvných strán na návrh Žiadate!'a, je PDS oprávnený
od Žiadate!'a požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré PDS vynaložil v súvislosti s prípravou pripojenia odberného
plynového zariadenia k distribučnej sieti. Žiadate!' o pripojenie sa zaväzuje náklady uvedené v predchádzajúcej vete
zaplatiť PDS do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu (v prípade zániku Zmluvy) alebo na základe dohody
o skončení Zmluvy (v prípade skončenia Zmluvy dohodou zmluvných strán na návrh Žiadate!'a). Zmluvné strany sa
dohodli, že ich práva a povinnosti pod!'a tohto ustanovenia Zmluvy zostávajú zachované aj po zániku tejto Zmluvy.

7.5. Žiadate!' je povinný poskytnúť PDS na vyzvanie všetku potrebnú súčinnosť pri zabezpečení prípravy a realizácie
pripojenia. V prípade neposkytnutia súčinnosti nie je PDS povinný dodržať predpokladaný termín pripojenia uvedený v
bode 5.2 tejto Zmluvy.

7.6. Žiadate!' o pripojenie je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia podpísanej
Zmluvy PDS Žiadate!'om. Odstúpenie od Zmluvy je povinný predložiť písomne Prevádzkovate!'ovi v lehote týchto 5
pracovných dní.

7.7. Táto Zmluva sa uzatvára v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.

7.8. Akéko!'vek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve si vyžadujú písomnú formu.

7.9. Do podpísania tejto Zmluvy Žiadate!'om sa text Zmluvy považuje za návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý je Žiadate!'
povinný akceptovať nasledujúcim spôsobom a v uvedených lehotách:



a) podpísať všetky vyhotovenia návrhu na uzavretie tejto Zmluvy, a
b) doručiť jedno vyhotovenie podpísaného návrhu na uzavretie tejto Zmluvy PDS najneskôr do 30 dní odo dňa

doručenia návrhu na uzavretie tejto Zmluvy Žiadatel'ovi.

7.10. Táto Zmluva je platná dňom podpisu návrhu na uzavretie Zmluvy Žiadatel'om a účinná dňom doručenia jedného
vyhotovenia Zmluvy Žiadatel'om o pripojenie PDS v súlade s bodom 7.9 tohto článku Zmluvy.

7.11. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých prevádzkovatel' distribučnej siete obdrží jeden rovnopis
a Žiadatel' dva rovnopisy.

7.12. Žiadatel' súhlasí so spracovaním, zhromažďóvaním, uchovávaním a využitím osobných údajov Žiadatel'a na účely
uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, v súvislosti s plnením podl'a tejto Zmluvy, fakturácie ceny za
pripojenie alebo iných pohl'adávok podl'a tejto zmluvy alebo vzniknutých z neoprávneného odberu plynu, na účely
spolupráce a poskytovania súčinnosti orgánom verejnej moci a iným osobám v zmysle všeobecných právnych
predpisov, na účely komunikácie so Žiadatel'om. Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj PDS poverený
sprostred kovatel'.

7.13. Zmluvné pokuty vyúčtované podl'a tejto Zmluvy sú splatné na účet PDS do 30 dní odo dňa doručenia ich vyúčtovania
Žiadatel'ovi a ich vyúčtovaním a zaplatením nie je dotknutý nárok PDS na náhradu škody.

7.14. Táto Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.

7.15. Táto Zmluva zaniká:

a) dňom odpojenia odberného miesta od distribučnej siete PDS
b) zmenou Žiadatel'a na odbernom mieste; v prípade, že dochádza k ukončeniu Zmluvy a bezprostredne k uzavretiu

novej zmluvy o pripojení k distribučnej sieti bude táto Zmluva ukončená k dátumu uzavretia zmluvy s novým
žiadatel'om; podmienkou zániku tejto Zmluvy z tohto dôvodu je odpočet stavu meracieho zariadenia vykonaný
zástupcom Prevádzkovatel'a, príp. stav meracieho zariadenia potvrdený odstupujúcim Žiadatel'om a novým
žiadatel'om, odovzdaný Prevádzkovatel'ovi,

c) uplynutím lehoty 24 mesiacov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak Žiadatel' v tejto lehote Prevádzkovatel'ovi
nepreukáže, že splnil Podmienky pripojenia alebo v tejto lehote Žiadatel' nepodá žiadosť o realizáciu pripojenia.
To neplatí, ak nesplnenie Podmienok pripojenia bolo spôsobené konaním zo strany PDS. Uvedenú lehotu je
možné predížiť uzavretím dodatku k tejto Zmluve a to najviac na dobu 36 mesiacov,

d) doručením oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy, pokial' právo na odstúpenie od Zmluvy vyplýva zo všeobecne
záväzných právnych predpisov alebo z tejto Zmluvy.

7.16. Akékol'vek písomnosti na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane zaslania faktúry za
neoprávnený odber plynu, požiadavky na sprístupnenie meradla alebo inej výzvy zmluvné strany zasielajú na adresu,
uvedenú v článku 1 tejto Zmluvy, alebo na adresu ktorú PDS alebo Žiadatel' preukázatel'ne pisomne oznámil ako svoju
adresu na doručovanie písomností. Za deň doručenia písomnosti sa považuje doručenie zásielky na adresu podl'a prvej
vety tohto ustanovenia aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú pisomnosť prevziať,
alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo v ktorý je na zásielke,
doručovanej poštou zmluvnej strane, zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval", "adresát
je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu. Ak sa akákol'vek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo
v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej
podl'a prvej vety tohto ustanovenia zmluvy, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje.

Príloha Č. 1:
Príloha Č. 2:

Žiadosť o pripojenie
Podmienky pripojenia

za prevádzkovatel' distribučne' iete
SPP· distribúcia, a.s.
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Mieslo dodávky (POD) EVläentné tislo Zmluvy o pripojeni k
djsfributnei sleli

L Identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie (údaje vyplniť podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu alebo
inp; 7

Rozpočtová organizácia
37982702

2006/00426-39
2022233554

Zapis v regisni' Krajský šk,úrad Za

IČO

Obchodné
)

meno

Peňažný
ústav

Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby oprávnenej
zastupovať žiadateľa o pripojenie, tel. číslo

Deň, mesiac, rok narodenia (vyplní iba žiadaleľ-
fyzick6 osoba, ak nemá prideleni IČO)

Identifikačné údaje budúceho odberateľa (údaje vyplnit"podl'a výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu alebo inej
zakladacei ori7. zriaďovacei /istinv):

2006/00426-39

2022233554
Peňažný Štátna
ústav

Zapis v rcgisni' Krajský šk.úrad Za
1nn~.n'

IČO

Obchodné

meno)

Rozpočtová organizácia

37982702

Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby oprávnenej
zastuoovať budúceho odberateľa tel. číslo
Deň, mesiac, rok narodenia (vyplnI iba budúci
odberateľ - fYzická o$oba, ak nemá prideleni IČO)

Identifikačné údaje budúceho odbemého plynovéllO zariadenia:

Zakrúžkovať TYP BudovyJ l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 \l 12 Obstavaný priestor budovy (vykurovaný),
m'

Ulica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti) Čislo súpisnélorienlačnélčislo parcely,
pri výstavbe iba čó.lo parcely:

2. Požadovaný odber zemného plynu 6
(Údaje vyplniť maximálne
na tri d~satinné miesta)

Rozdelenie maxim:iJneho ročného odberu na mesačné odbery
(m.l, mesiac)

Prednokladanv časoVÝ nriebch odberu zemného nlvnu
MemájednolJc.a a ďaľšierok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 20"

rnlrv

tis. ml/rok 0,0 44,2 110,0 110,0 110,0
tis. ml/rok 0,0 2,4 16,0 16,0 16,0
tis. m'/rok 0,0 41,8 94,0 94,0 94,0
m'/dcň 0,0 0,0 313,0 313,0 313,0
m'l deň 0,0 606,0 683,0 683,0 683,0
m'/h 0,0 0,0 65,8 65,8 65,8
m'lh 0,0 65,8 65,8 65,8 65,8
m'/h 0,0 0,0 2,6 2,6 2,6
m'/h 0,0 2,6 2,6 2,6 2,6
% 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0
% 0,0 85,0 85,0 85,0 85,0

jonu6r Jebn/ár marec april máj jún

20500 16900 14800 9400 2500 1200
;ril aur!llsl senlember október november decemher

500 500 1900 9800 13 800 18200

2.1. Ročnýodber
vt •••on .

odber v letnom obdobi 7

odber v umnom obdobi

2.2. Maxi.mlny denný odber:

Maximálny hodinový odber:
y letnom obdobi (podľa slÍpca r, druhá strana !iadosti)

vzimnomobdobi(podľa"Ipca f, druhastranažiadosti)

Minimálny hodinový odber:
II letnom obdobi

2.5. Využitieročnehoodberuplynuna účely:
technológia a ollrel' l'Ody

vyJcuro,,'Onie

I príp. čislo zápisu v inom ako obchodnom registri
2 označenie registra. v ktorom je žiadateľ o pripojcnie/budúci odberateľ zapisaný
3 o.lebo názov žiadateľBlbuduceho odberateľa plynu
4 OKEČ. kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností.
S TYP Budovy. t) Obytná budova; 2) Administralivna budova; 3) Skolská budova; 4) Nemocnica; S) Obchodný dom; 6) HOle!a !duuracia; 7) Budova na !port;

8) Priemyselnä prcvädzka-kotolňa; 9) Priemyselna prevádzk., 10) Priemyselnáprevädzka-skt.d; It) Polyfunkčný objekt; 12)Kosencraci. a PPC
6 Poladovaný odber zemneho plynu je vyjadrený v ml pri kvalitatívnych parametroch plynu stanovených Technickými podmienkami Spp - distribucia, a s. pri
základných stavových podmienkach, tj. pri teplole 1S ·C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a relativnej vlhkoSIiol>= O % (suchý plyn)

, "n o . ? " ~, '
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Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia budúceho odberatel'a
plynu mimo domácnosti k distribučnej sieti

( číselne udaie \l 'plnať na ·cdno desatinné mu:stll)

P()}.;tdo\any Ročn)" odhcr Po)ndUHlný rcnnin

l)oCt,:1
ro"n3~)ch
druho\
(l)pc.l\)

"'polrchl~

~o\

Mu.\unjlny MuxlO1alny

prikon 1.:1 prikon

jeden sJ'lOCn:bi~o\

••patrcbič (I.n.~lit~o\Y)

ft". litkO\ S'} I lip.."C b '( d)

mil.\lmlilny

prikon

\')potitaný l. 'y"IUPIl) meden;,]

poJ..ado\.ancho pretlak pl)nu ~pOln:bIČO"

mU'lllllJlncho z do pre,ad7.k)

pri~:onu di}tributncj

'(f'OtrehH~O\ "ilele

f u~ml rok ) (~P. ) mC"I;lC rok

ol hl il

41- O /11/2D12
63, ID 1/1/2012..

Názov a typové označenie spotrebiča,
výkon v kW

ks Im''hoo"hl (m'hud. )

al b) c) d) c)

l. 1 fl\'ll.~lJtMl.dtq!cloJ ~VPL UtMi8l1s 300D l'ltbiJ{ Zf,L 21,2
2. ~ ťl~~Joll~~,\\"t.JlJ:ii!olnlifrJVľL Ull~s 4@ I~u/ t)~h 3~~.
3.

4.

x Spolu za všetky spotrebiče: xxx (; SI op (, 5 9 A10, O
4.Nhoy 11l) I}O\'e OllIatcnic spotrebičov, u kt0r-ich je molno~ť Jlouliti~ inčho palha ft n!\zo\', t)pové ozn"~enit rClcrvn5'ch ("úhradn) ch) pl)lIo")ch

spotrchito\, pouLitl'I'njch \ pripadl' po ruch) sputrcbiču\ u\cdcných Jlod bodom 3) : - uHdcné spotrebite ~It nezapoNt3vlljú ~\oj(m príkonom

II S\ojou ~potrťbllu do bodu t.3

POZ'.\ \1"'\:

ťetactova.W1, -jeotlťG {qUl.1vQel-fri me.'iiol lo ()ScP.8vle" V S~V'{/l1/ ťA Hi Vlq hvt( VJtCt 'ť0teM/[q s

Žiadatel' s\'ojim podpisom potvrdzuje:
a) pra\' di\osf, yššie uHdcných údajo'
b) súhlas k spracovaniu svojich osobnj'ch údajov,' informačných systémoch pre":ídzko,ate!'a distribučn~'ch sietí a následne dod:\\atel'a plynu. a to ,rozsahu
potrebnom IIa,ýkon činnosti pod!'a udeleného po'olenia na podnikanie\' energetike.

1G 1. 2012. /
~

/45

Dátum predloženia žiadosti
na regionálne, lokálne centrum SPP-distribucia, a.s. : .
Sttuené pokyny pre t,adalera. buduceho odberatera plynu ,
2.ladost sa vypIl'\Uj8 pre jedno odberné miesto a predkladá sa v J..och vyholovemach. nakorko tteto budú nedehternou súčaSl'ou zmluvy O pnpojenl Jedno vyhotovenie predmetnej zmluvy bude
uložené u prevMzkovatera dlstnbučnej stete SPP - dlstnbÚCl8. a.S a dve vyhotovenia budú slú.tJl pre potreby liadatera na účely stavebného konanta a na účel uzavreha zmluvy o dodávke
plynu Pok,ar niektorá east Uatrva neslatl. pnpojl tJadaler osoMnu prllohu
Súčasťou 1:1adostiJejedno vyhotovenie nasledovných dokumentov
• Plnomocenstvo overené notárom. a lo v pripade zastupovanIa žléldalelalbuduceho odberatera cudzim subjektom ( osobou ).
o slluačný výkres ( kópia z katastmlneJ mapy) s vyznačenlm polohy budúceho odberného miesta na pozemku. vrátane vyznačehla hranic
predmetného pozemku a verejného pnestranstva (doporutem\ m,e",a 1:2880. alebo 1 2000. alebo 1'1440. alebo 1500).

o overená kópia hstu vlastníctva alebo overená kópia Iného dokladu. ktorým ŽJadater preukáže vzl'ah k danej nehnuternosh a súčasne onglnal
predchádzajúceho súhlasu vlastnika tejto nehnuternosti s jej plynofikáciou.
• prepoeat ročného odberu zemného plynu a
o overená kópia dokladu preukazujúce ho oprávnenie k podntkamu

Titul, meno a priezvisko, funkcia, Icl. Č., podpis.
pečiatka žiadatel'a :

Overente pravosti ~etkych ~šJe uvedených kópil dokladov uskutočni pracovnik SPP-dlstnbúcI8. a s na zéklade predložených originálov
V pripade zaslania žiadosti poštou je potrebné predložiť k6ple dokladov v overenej podobe
UPOZORNENIE
Do polleka POZNÁMKA Je potrebné uv,est
- počet odberných mIest v prlpade areálu. ak badater uvažuje v buducností so znadenlm vlacerydl odberných miest (objekty I prevädzky) kde
budu m~lak>vané obchodné meradlá plynu

- poeat bytovjeh )ednollek ( bt.) a nebytovych pnestorov kde budu ,nStalované obchodné meradlá plynu v prlpade plynofikácie bytového domu
• poeat b J v bytovom dome a max hod. odber pra utely varallla v pnpade plynof. kotolne JestvuJuceho bytového domu (napr odpoJellle od eZT)



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti
(kategória budúci odberatel' plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

spp - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava 1, oddiel:
5a, vložka č.: 3481/B

ISKSPPDIS010530000662 I I 8011050112
I

Miesto dodávky (POD) Evidenčné číslo Zmluvy o pripojení k
distribučnej sieti

Charakter odberu: R 05
1. Technické a obchodné podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia:

1.1 Identifikačné údaje budúceho odberného plynového Obchodné meno: Spojená škola
zariadenia: internátna

Námestovo

Ulica (alebo pri výstavbe Číslo domu Názov obce, mesta: PSČ
názov miestnej časti)

Mila Urbana 160/45 Námestovo 02901

1.2 Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) žiadatel'a k distribučnej sieti prevádzkovanej
spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s. sa zrealizuje za podmienok uvedených v tomto Vyjadrení k žiadosti
o pripojenie OPZ budúceho odberatel'a plynu mimo domácnosti k distribučnej sieti.

1.2.1 Špecifikácia existujúcej distribučnej siete a lokalizácia miesta a spôsobu pripojenia na sieť:

Existujúca distribučná sieť I (DN), PN I a bližšia špecifikácia bodu pripojenia (ulica, parcelné číslo alebo napr.: pri objekte č.
X....a podobne...) l,
Bližšieurčenie plynárenského zariadenia, ktorým bude odberné plynové zariadenie pripájať na existujúcu distribučnú sieť I
D, (DN), PN, predpokladaná dížka v m, osadenie HUP, maximálny a minimálny prevádzkový pretlak v predpokladanom
mieste pripojenia k existujúcej distribučnej sieti ( tzv. "uzlový bod", v ktorom sa bude plynárenské zariadenie vedúce k
odbernému plynovému zariadeniu pripájať na existujúcu distribučnú sieť) v I kPa l:

1.Technické parametre pripojenia

Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a miesto pripojenia:

Odberné plynové zariadenie (OPZ) žiadatel'a o pripojenie bude pripojené k STL pripojovaciemu plynovodu (PP),
ktoré spíňa parametre určené v týchto technických podmienkach pripojenia:

Pripojovaci plynovod (PP):

pp zriad'uje žiadatel' o pripojenie (okrem určeného meradla tlaku plynu), a bude spíňať tieto kritériá:

PP bude vybudovaný z polyetylénového materiálu D32.

PP bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti - STL plynovodu D50 z polyetylénového materiálu s
prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 400 kPa, ktorý sa nachádza na ulici pred parcelou žiadatel'a (č.
parcely 1762/4, na ulici Mila Urbana v Námestove). Min. tlak na HUP: 300kPa. Spôsob pripojenia:
štandardným spôsobom.

Vzdialenosť hlavného uzáveru plynu (HUP) od navrhovaného miesta pripojenia na existujúcu distribučnú
sieť (D50) bude cca 24 m, podl'a podmienok v teréne. HUP bude umiestnený na hranici verejného a
súkromného pozemku.

Ukončenie nadzemnej časti PP bude situované v Domovej regulačnej zostave a mechanicky chránené
ochranným potrubím.
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(kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

spp - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Meracia a regulačná zostava (MaRZ):

MaRZ zriaďuje žiadate!' o pripojenie (okrem určeného meradla zemného plynu), a bude spíňať tieto kritériá:

Pozostáva zo skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a ostatných montážnych
komponentov.

Bude umiestnená v oplotení parc. Č. 1762/4 tak, aby skrinka bola otvárate!'ná a prístupná z verejného
priestranstva.

Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž regulátora tlaku plynu, určeného meradla
zemného plynu a celého príslušenstva bežným náradím.

Hlavný uzáver plynu (HUP):

HUP zriaďuje žiadate!' o pripojenie, HUP bude spíňať tieto kritériá:

apz zriaďuje žiadate!' o pripojenie a za technické riešenie apz zodpovedá projektant a odborný
pracovník plynových zariadení.

Zriaďovatel' (investor) plynovodu, ktorým sa bude odberné plynové zariadenie žiadatel'a o IŽiadatel'
pripojenie budúceho odberatel'a plynu pripájať k existujúcej distribučnej sieti:

Vel'kosť a druh RS (zariadenie slúžiace na zmenu tlaku):

1.2.4 Zriad'ovatel' (investor) RS: I žiadate!'
1.2.5 Špecifikácia, umiestnenie meradla a podmienky jeho inštalácie (zriaďovatel' - investor SPP - distribúcia, a. s.):

Meraciu zostavu požadujeme štandardne umiestniť na hranici pozemku za HUP, samostatný RTP, do
samostatnej skrinky merania a regulácie. Vypracovanie realizačného projektu apz vrátane osadenia nového
merania zabezpečí žiadate!'. Pre požadované odbery zemného plynu, SPP-distribúcia, a.s. dodá a namontuje na
pripravené odberné plynové zariadenie odberate!'a (ďalej len apZ) meraciu zostavu typu B:
Rotačný plynomer G40, DN50,PN 16
Elektronický prepočítavač plynu mElcor 2,200 - 520 kPa
Meracia zostava bude inštalovaná na prevádzkovom tlaku 300 kPa.
V časti meraníe požadujeme:

• ukazovaci tlakomer v kovovom puzdre, rozsah (0-600) kPa, ~ 160 mm, presnosť 1,6%
• pred a za plynomer osadiť medziprírubový uzáver so závitovými okami DN 50
• pred meradlo osadiť kompenzátor DN 50
• pred meranie osadiť prachový filter
• apz bude bez obtoku meradla

K stanoveniu presného typu plynomera a prepočítavača a k odovzdan iu ďalších technických podkladov
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pre spracovanie konštrukčnej dokumentácie merania je nevyhnutné, aby zodpovedný projektant za časti plyn aj
elektro ešte pred začatím prác na projekte osobne kontaktoval technika merania SPP-distribúcia, a.s. (Rybár
Viktor - 0905492957,viktor.rybar@spp-distribucia.sk)

Po spracovaní konštrukčnej dokumentácie merania ju požadujeme predložiť na schválenie na SPP-distribúcia,
a.s. v nasledovnom rozsahu:

1. Spracovaný protokol o určení prostredia vzťahujúci sa k miestu inštalácie meracej zostavy (NV
393/2006 a 117/2001)
2. Konštrukčný výkres elektro pre montáž prepočítavača (KVP) vzťahujúci sa priamo k miestu
inštalácie
3. Konštrukčný výkres pre montáž plynomera vrátane uzatváracich armatúr a tlakomera (súčasť
plynovej časti apZ)

Poznámka
a.) Konštrukčná dokumentácia elektro (pre montáž prepočítavača), s dodaným protokolom o určení
prostredia musí byť osvedčená na TI SR.
b.) Konštrukčná dokumentácia plyn vrátane plynomera ako súčasť celého apz musí byť osvedčená v
zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.

Adresa na predloženie konštrukčnej dokumentácie na schválenie:
SPP - distribúcia, a.s.
LC Žilina
Viktor Rybár, technik merania
Závod ska cesta 26
01022 Žilina

Montáž meracej zostavy sa vykoná až na základe predloženia riadne vyplnenej Žiadosti o pripojenie
k distribučnej sieti a montáži meradla, ktorej súčasťou musia byť:

1. vyjadrenie o odsúhlasení projektovej dokumentácie na SPP-distribúcia, a.s. (plynofikácia a meranie)
2. odborná prehliadka a skúška plyn apz vrátane meracieho miesta
3. tlaková skúšku apz
4. odborná prehliadka a skúška uzemnenia technológie apz

Pri montáži meracej zostavy musi byť na odbernom mieste prítomná oprávnená organizácia, alebo revizny technik
plynu, ktorá/ý vykoná fyzické napustenie plynu a odvzdušnenie plynovodu do apz, o čom vystaví protokol
a odovzdá ho v jednom vyhotovení pracovníkom SPP-distribúcia, a.s. a v jednom vyhotovení prevádzkovatel'ovi/
majitel'ovi apz.
Upozornenie: Pri zistenom nesúlade prípravy meracieho miesta so schválenou a odovzdanou konštrukčnou
dokumentáciou, pri nedostatkoch v dokumentácii a zlej kvalite odvedených prác (pri rozšírení alebo rekonštrukcii
apz je potrebné predložiť aj platné doklady v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z, t.j. že existujúce apz je bezpečné a
odorizované) nebude byť môcť meracia zostava inštalovaná napriek uzavretiu zmluvy o odbere ZP a podanej
žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti a montáži meradla. Po úspešnej montáži meracej zostavy SPP-distribúcia,
a.s. na vlastné náklady vykoná východiskovú odbornú prehliadku a skúšku elektro a prvú úradnú skúšku za účasti
TI SR.
V prípade inštalácie meracej zostavy na 2 kPa rešpektovať, aby prívodné potrubie pred a za plynomerom malo
také DN, ktoré bude spôsobovať čo najmenšiu tlakovú stratu. Pri vedení rozvodu je nutné minimalizovať počty
kolien. Tesne pred spotrebičmi je potrebné zriadiť akumulačný priestor (kolektor) s väčšim DN potrubia. Správne
dimenzovanie rozvodov vzhl'adom na charakter prevádzky inštalovaných spotrebičov musí stanoviť projektant.

I
Ďalšie technické a obchodné podmienky pripojenia odberného plynového zariadenia žiadatel'a o
pripojenie/budúceho odberatel'a plynu k distribučnej sieti:

2. Činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS) a žiadateľa v procese pripojenia
SPP-distribúcia, a.s. ako PDS zabezpečuje:montáž určeného meradla zemného plynu (určené meradlo bude
osadené v skrinke, ktorú zabezpečuje žiadatel' o pripojenie ).

Žiadatel' o pripojenie zabezpečuje na vlastné náklady:
1. Vypracovanie projektovej dokumentácie PP,
2. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby PP,
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3. Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie,
4. Zemné a montážne práce súvisiace s výstavbou PP,
5. Dodávku a montáž MaRZ - HUP, RTP, skrinky a ostatných montážnych komponentov,
6. Spätné povrchové úpravy po realizácii PP,
7. Skutkové porealizačné zameranie PP od bodu pripojenia k existujúcej distribučnej sieti po HUP.
8. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu odberného plynového zariadenia (OPZ).

Za technické riešenie PP a OPZ žiadate!'a zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.
Žiadatel' v rámci svojho apz umožní inštaláciu batériovej RTU a GSM antény za účelom dial'kového
monitoringu. Umiestnenie RTU sa predpokladá v blízkosti prepočítavačov, umiestnenie antény
v závislosti od kvality signálu.
Žiadate!' je povinný realizovať výstavbu plynových zariadeni v zmysle Zákona Č. 656/2004 Z.z. o energetike
a o zmene niektorých zákonov, Zákona Č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný
zákon), Vyhlášky MPSVaR SR Č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacimi, elektrickými a plynovými a ktorou sa
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, STN 38 6413, STN 38
6415, STN 38 6442, STN EN 12 327, TPP 704 01, TPP 609 01, TPP 702 01, TPP 702 02, PTN 100 16
a ostatných súvisiacich predpisov.
3. Postup žiadateľa pri výstavbe pripojovacieho plynovodu {PP}
Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie alebo ohlášku drobnej stavby PP je žiadate!' povinný
predložiť projektovú dokumentáciu PP na odsúhlasenie PDS, a to spoločnosti SPP- distribúcia, a.s. Stredisko
technickej dokumentácie a GIS - Žilina, adresa: Závodská cesta 26, 010 22 Žilina. Doporučujeme, aby Projektová
dokumentácia PP bola spracovaná tak, aby PP bol riešený ako samostatný stavebný objekt (SO). Originál resp.
kópiu Zmluvy o pripojení vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie je potrebné priložiť do dokladovej časti
vypracovanej PD
Pred realizáciou PP je žiadate!' povínný požiadať PDS o vytýčenie existujúcej distribučn~ siete, ku ktorej sa bude
PP pripájať. O vytýčenie je možné požiadať na adrese: Závodská cesta 26, 010 22 Zilina, tel. č041 16265598,
mailová adresa: dagmar.ribonova@spp-distribucia.sk

Žiadate!' je povinný zabezpečiť realizáciu PP iba prostrednictvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na
vykonávanie činností v plynárenstve v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR Č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické
zariadenia.
Prepojovacie práce medzi PP a distribučnou sieťou môže vykonať oprávnená osoba iba na základe typového
technologického postupu schváleného spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.
Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. odporúča oprávnené osoby uvedené na www.spp-distribucia.sk.
Kontrolu realizácie PP s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou PP a prislušnými platnými predpismi
uvedenými v bode 2 tohto vyjadrenia vykoná poverený pracovník PDS (spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.) pred
zasypaním PP.
Požiadavku na vykonanie kontroly realizácie PP je žiadate!' (oprávnená osoba) povinný zaslať na adresu
mcs@spp-distribucia.sk(resp. v ojedinelých prípadoch nahlásiť na tel. Č. 0850 111 727) min. 3 pracovné dni pred
zasypanim PP.
Súčasťou mailovej správy 1 tel. kontaktu sú nasledovné údaje:

~ Evidenčné číslo zmluvy o pripojení k distribučnej sieti,
~ Meno žiadate!'a o pripojenie,
~ Adresa budúceho odberného miesta,
~ Tel. číslo kontaktnej osoby,
~ Meno oprávnenej osoby (názov firmy) - zhotovite!'a, ktorý realizuje PP a prepojovacie práce

s existujúcim distribučným plynovodom,
~ Dátum vyjadrenia SPP - distribúcía, a.s. k projektovej dokumentácii pripojovacieho plynovodu,
~ Požadovaný predpokladaný termin kontroly

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie PP a vyhovujúci výsledok kontroly zemných a montážnych prác PP,
osadenia DRZ, prepojovacich prác medzi PP (prípojkou) a distribučnou sieťou sú podmienkou montáže určeného
meradla zemného plynu.
UPOZORNENIE:
V prípade realizácie prepojovacích prác vykonaných neoprávnenou osobou bez schváleného typového
technologického postupu PDS nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje meradlo zemného

mailto:dagmar.ribonova@spp-distribucia.sk
http://www.spp-distribucia.sk.
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plynu.
Po vykonani kontroly podl'a predchádzajúceho odseku je žiadatel' (oprávnená osoba) povinný výkop zasypať
a vykonať potrebné povrchové úpravy.
Po zrealizovaní všetkých prác na PP je žiadatel' (oprávnená osoba) povinný odovzdať PDS na adresu: Stredisko
technickej dokumentácie a GIS - Žilina, adresa: Závodská cesta 26, 010 22 Žilina, tieto doklady (vo fotokópii)
týkajúce sa PP (pripojky):

1. Projektová dokumentácia prípojky, vrátane RTP** a meranía
2. Všetky vyjadrenía k projektovej dokumentácii
3. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
4. Kolaudačné rozhodnutie (iba v prípade vydania Stavebného povolenia)
5. Živnostenské oprávnenie zhotovite!'a, resp. Výpis z obchodného registra
6. Oprávnenie od oprávnenej právnickej organizácie - oPa na montážne práce
7. Zápis o vykonanej tlakovej skúške na prípojke a RTP** + atest tlakomeru
8. Správa o odbomej prehlíadke a skúške plynovodnej prípojky vrátane RTP** (STN 386413, resp.

STN 38 6415)
9. Zápis o napustení plynu a odvzdušnení
10. Denník montážnych prác
11. Záznamom o ukladaní potrubia a zvárania
12. Záznamom o čistení potrubia
13. Denník stavebných prác
14. Denník izolatéra
15. Zápis o elektroiskrovej skúške (len pri oce!'ových prípojkách)
16. Protokol o preskúšaní signalizačného vodiča odbomým pracovníkom elektro (pri prípojkách s PE)
17. Zoznam zvarov (protokoly z vykonaných kontrol zvarov stanovenie obsahu a rozsahu kontrol pod!'a

podkladov z projektovej dokumentácie)(požadovaný rozsah v súlade s STN EN 12732 tab4, zvárania
pod tlakom plynu)

18. Atesty od použitého materiálu (potrubie, tvarovky, prechodky, uzávery, odvodňovače, oblúky, prídavný
zvárací materiál, izolačný materiál, piesok, signalizačný vodič, certifikát a atest od RTP**, izolačný spoj
a iné)

19. Porealizačné geodétické zameranie skutočného zhotovenia stavby v digitálnej forme (vrátane
prepojenia na existujúcu distribučnú sieť)

20. Vrchný list typového technologického postupu
21. Doklady od napojenia prípojky na distribučnú síeť (po ukončení montážnych prác), napr.: odmydlenie

garančných zvarov, doklady od zaizolovaní prepoja a pod.
22. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby plynovodov medzi zhotovite!'om a investorom a medzí investorom

a prevádzkovate!'om
23. CD/OVO nosič s uloženými skenmi všetkých požadovaných dokumentov (bod 4-23 tohto zoznamu)

Poznámka:
Zoznam odovzdaných dokumentov bude spresnený vo vyjadrení k projektovej dokumentácii.
Doklady pod Č. 1 - 23 žiadatelovi odovzdá oprávnená osoba, prostredníctvom ktorej žiadate!' PP zrealizoval.
4. Montáž meradla zemného plvnu

Po vybudovaní apz a jeho dopojení do DRZ predloží žiadate!' PDS na adresu: Stredisko technickej
dokumentácie a GIS - Žilina, adresa: Závodská cesta 26, 010 22 Žilina, za účelom montáže určeného meradla
tieto doklady od apz:

1. Žiadosť o realizáciu pripojenía k distribučnej sieti a montáž meradla.
2. Kópiu správy o odbomej prehliadke a o skúške odbemého plynového zariadenia, t. j. revíznu

správu a potvrdenie o tlakovej skúške, níe staršíe ako 5mesíacov
3. Ostatné doklady uvedené v bode 1.2.5 toho vyjadrenia

Žiadate!' je povinný min. 30 dnipred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla)
uzavrieť s dodávate!'om zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.
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Vlastníkom pripojovacieho plynovodu (PP) a DRZ je žiadate/' o pripojenie. SPP - distribúcia, a.s. distribuuje
zemný plyn do OPZ na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o pripojení k distribučnej sieti.
Žiadate/' (odberate/' plynu) je povinný udržiavať pripojené OPZ v zodpovedajúcom technickom stave počas celej
doby pripojenia.
Zriaďovať nové odbemé plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odbemé plynové
zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovate/'a siete, na ktorú je pripojený.
Zasahovať do odbemého plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k
určenému meradlu, bez súhlasu pre vádzko vate/'a distribučnej siete je zakázané.

Upozornenie:
Žiadatel' o pripojenie/budúci odberatel' plynu je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadení a pred žiadosťou o vydanie stavebného povolenia požiadať SPP - distribúcia, a.s. o overenie a vytýčenie existujúcich
plynárenských zariadení nachádzajúcich sa pred a v záujmovom území stavby.
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie k existujúcim plynárenským zariadeniam (overenie, vytýčenie plynárenských
zariadení) v záujmovom území stavby.

Predpokladaný termín
pripojenia odberného
miesta mesiac/rok:

Prevádzkovatel'
distribučnej siete s
pripojením odberného
plynového zariadenia

3. Odôvodnenie nesúhlasu s pripojením odberného plynového zariadenia:

Titul, meno, priezvisko, funkcia a tel.
číslo:

Ing.
špecialista back office pre pripájanie
0




