
ZMLUVA O PRIPOJENÍ 
k distribučnej sieti 

8010031111 
Evidenčné číslo zmluvy 

/kategória - odberatel' plynu MIMO DOMÁCNOSŤ/ 

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 

(ďalej len "Zmluva") 

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: Bc. Roman Homa - senior pre pripájanie k distribučnej sieti 

(ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo "PDS") 

1.2. Obchodné meno (príp. názov): Mesto Zlo,tl Morav~e 

Sídlo: 1.Mája 2 953 01 Zlaté Moravce 

l ČO: 00308676 

IČ DPH: SK 2021058787 

Bankové spojenie:VÚB č. účtu: 33422162/0200 

Zápis v obchodnom príp. inom príslušnom registri: 

Zastúpeni: lng.Peter Lednár ,CSc.- primátor 

Podl'a plnomocenstva zo dňa 

(ďalej len "Žiadate!"') 

1 pripojeného k tejto Zmluve2 

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 tvorí 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 
"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, 

1 Údaj sa uvádza iba ak táto Zmluva nebude podpísaná Žiadatel"om ale zástupcom konajúcim na základe plnomocenstva. 
c Pripojenie plnomocenstva na uzavretie tejto Zmluvy sa vyžaduje iba ak toto nebolo priložené k Žiadosti o pripojenie resp. 

: / ak nezahŕňalo podpísanie tejto Zmluvy. 
/""// Jt:)3 Zver_ejnené v súlade s~ 17 ods. 5 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 
. ~//predpiSOV. 
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Zákonom č. 27612001 Z.z. o regulácii v siefových odvetviach a o zmene a doplneni niektorých zákon~ vJ 
neskorších predpisov, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie, a Zákonom č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník. S pripojením súvisiace práva a povinnosti PDS a Žiadateľa stanovujú Technické 
podmienky, Prevádzkový poriadok4 prevádzkovateľa distribučnej siete, resp. jeho zverejnené spresnenia na 
internetovej stránke PDS na ktoré tento Prevádzkový poriadok odkazuje (ďalej len "Prevádzkový poriadok"), ako aj 
príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti. Žiadateľ 
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 prípojky (plynovodu), 
úroveň prevádzkového pretlaku, v prípade 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 Žiadateľa 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 Žiadateľ povinný 
preukázať správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického plynového 

. d . 6 •. • .. zana en1a, .• ·:· ~--.·. ~ 

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. Žiadateľ nemá voči PDS neuhradené záväzky podľa tejto Zmluvy. 

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

4.1.3. zabezpečiť Žiadateľovi 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 osadením 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 dodávateľom plynu, alebo zmluvy o distribúcii plynu s prevádzkovateľom, 

4.2.2. žiadať od Žiadateľa umožnenie prístupu k meraciemu zariadeniu za účelom jeho kontroly, odpočtu plynu, 
mimoriadneho odpočtu plynu, v prípade 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, 

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

4.3. Žiadateľ je povinný: 

1 Schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s§ 12a ods. 6 zákona č. 276/200 l Z.z. o regulácii 
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
' Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
(, § 13 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení. 
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4.3.1. zabezpečiť príslušné 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 OPZ, v súlade s prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Žiadate!' berie na vedomie, že OPZ 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 Žiadatel'ovi, 

4.3.5. odoberať plyn len cez meracie zariadenie PDS, v prípade porušenia tejto povinnosti je Žiadate!' povinný nahradiť 
PDS spôsobenú škodu podl'a príslušných predpisov a PDS je voči Žiadatel'ovi 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 Žiadatel'ovi oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 333,- Eur, 

4.3.7. zdržať sa akýchkol'vek zásahov do meracieho zariadenia a jeho pripojenia, akúkol'vek poruchu alebo poškodenie 
zariadenia bezodkladne nahlásiť PDS, 

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

4.4. Žiadate!' je oprávnený: 

4.4.1. na odber dohodnutého množstva plynu v kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým predpisom a to pre dané 
odberné miesto na základe zmluvy o dodávke a odbere plynu medzi Žiadatel'om a dodávatel'om plynu, prípadne 
na základe zmluvy o združených službách dodávky a odberu plynu, alebo podl'a 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 
žiadate!' povinný predložiť minimálne 30 dní pred uskutočnením zmeny, 

5. Realizácia pripojenia 

5.1. Za účelom realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, Žiadate!' predloži 
Prevádzkovatel'ovi Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti a montáž meradla (ďalej len "Žiadosť o realizáciu pripojenia'') 
po tom, čo zaplatil cenu za pripojenie podl'a čl. 6 tejto Zmluvy a splnil Podmienky pripojenia. Prílohou Žiadosti 
o realizáciu pripojenia musia byť 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 odberatel' ku dňu predloženia Žiadosti o realizáciu pripojenia splnil všetky podmienky pre pripojenie 
odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti podl'a tejto Zmluvy, Technických podmienok pripojenia, Podmienok 
pripojenia a Prevádzkového poriadku a splnenie týchto podmienok preukázal Prevádzkovatel'ovi. 

5.3. Nevyhnutnou podmienkou montáže meradla je uzavretie zmluvy o dodávke zemného plynu s dodávatel'om 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 Žiadatel'a sú stanovené v Prevádzkovom poriadku a v Technických podmienkach. 

6. Cena za pripojenie 

6.1. Žiadate!' je povinný zaplatiť Prevádzkovatel'ovi Cenu za pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, 
vo výške určenej Prevádzkovatel'om 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. Žiadate!' 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 Žiadatel'om. 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 zariadenia 
k distribučnej sieti. 

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

7. Záverečné ustanovenia 
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7.1. Uzavretím tejto Zmluvy sa nahrádzajú všetky doterajšie vyjadrenia, 
pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti. 

7.2. Žiadate!', ktorý je vlastníkom pripojovacieho 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 
Žiadatel'a. V prípade, ak Žiadate!' nie je vlastníkom pripojovacieho plynovodu a Prevádzkovate!' nemá právo tento 
plynovod užívať (resp. nie je jeho vlastníkom), Žiadate!' prehlasuje, že je vlastníkom pripojovacieho plynovodu 
splnomocnený na udelenie súhlasu s využitím pripojovacieho plynovodu slúžiaceho na pripojenie OPZ Žiadatel'a 
k distribučnému plynovodu a to výlučne na distribúciu plynu do OPZ Žiadatel'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 Žiadatel'ovi potrebu opráv pripojovacieho plynovodu, na vykonanie 

ktorých je povinný Žiadate!' podl'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 Žiadatel'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 Žiadatel'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 podl'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 Žiadatel'a, je PDS oprávnený 
od Žiadatel'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 Žiadatel'a). Zmluvné strany sa 
dohodli, že ich práva a povinnosti podl'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 Žiadatel'om. Odstúpenie od Zmluvy je povinný predložiť písomne Prevádzkovatel'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 zneni 
neskorších predpisov. 

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

7.9. Do podpísania tejto Zmluvy Žiadatel'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 Žíadatel'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 
Deťinovaný·ch v Prevádzkovom poriadku. 
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7,11, Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých prevádzkovate!' distribučnej siete obdrží jeden rovnopis 
a Žiadate!' dva rovnopisy, 

7,12, Žiadate!' súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním, 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 Žiadateľom, Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj PDS poverený 
sprostredkovateL 

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 Žiadate!' v tejto lehote Prevádzkovatel'ovi 
nepreukáže, že splnil Podmienky pripojenia alebo v tejto lehote Žiadate!' 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 Žiadate!' preukázatel'ne písomne oznámil ako svoju 
adresu na doručovanie písomnostL 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 písomnosť 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: 

dňa 

Žiadosť o pripojenie 
Podmienky pripojenia 

za prevádzkovate!' distribučnej siete 
SPP ·!distribúcia, a.s. 

dňa 

za žiadatel'a o pripojenie 

5 
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Príloha č. 1 k Zmluve o pnpojení k drstrubučnej sretí. strana č 1 

Žiadost' o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti 
/kategória budúci odberatel' plynu- MIMO DOMÁCNOSŤ/ 

IČO. 35910739. Záprs v Obchodnom regrstrí 
Okresný súd Bratrslava l. oddiel Sa. vložka č .. 3481 IB 

SPP-distnbucia. a s 
Mlynské mvy 44/b 
825 11 Bratislava 

Mresto dodávky (POD) 
Evrdenčné číslo Zmluvy o pnpo)eni k 

distribučne) sieti 

Jdeut(fi!.ačué údaje žiadate/'a o pripojenie (údaje' >:IJ'Inrť(lodlu '~iprsu :-: obclwdnJ!w regrsrra ah·bo :'1\·nnslenskJho listu uleho ""'! 
::.akladacef pri J. ::.riado1·ace! hstim"! 

\'lo./ka číslo 1 

lé"U 00308676 Dl( 2021058787 i( pL1tcu DPI! 

Ubchodnc 
Mesto Zlaté Moravce 

Per1aZn~ 

L! sta\ 
VlJB Č"islo účtu 33422162/0200 

meno 

Sidi o 

UL l. mája 2 
T1tul. meno. pne;:\ 1sko. ťunk.('JJ osob) opra,·nencj 

za<.;tupn\Jť ?iadateľa o pnpoJCllll', tel čJslo 

Deú. mcs1:1c. n~k !l,llutL .. 'nJar·1 \f 1lni 1ha :/(fdi/lc'l

h:::!ckú mohu. uk /1,'!!/iÍ pnd(·/dit; Jr··r )! 

Zlaté Moravce 953 Ol 

Ing Peter Lcdnúr. CSc tť!· UJ 7 69239~5 

OKt:C 

Jdeutijikačué údaje budúceho odberatel'a (úda;e nplmrpodlá n"pisu:: obchodného reg 1st ra u lebo ::Jvnostenskélw /Js tu alebo inej 

::.ok/adac~i priv ::nud(J,'acejl/stinv). 

\'Jožka 

IČ"O 00308676 DIČ' 2021058787 !Č' platcu DPH 

Obchodné 
3 

meno 
Mesto Zlaté Moravce 

Pcňažn) 

lrstav VÚB Číslo účtu 33422162/0200 

Sídlo Č'íslo súpi~né 'or rcntaCné :'\ázc)\ obec. mesta 

Ul. l. mája 2 Zlaté Moravce 953 Ol 
Tnu!, meno, pri cz\ i sl--o, funke ra osobv o prá' neneJ 
zastupovať buduccho odberatel·a, tel. číslo 

Ing. Peter Lcdnár. CSc. tel 03 7/6923925 

Dell. meswc. rok narodenia (\J[J!ní tha hudríu 

odh<.!ra!cl- t\::.n!~tí o:,(ihu, ok lh'll!Ú J?rtc/elenJ /((}) 

ldentijikačné údaje budúceho odberného p~rnovélzo ~a riadenia : 

PSé 

Zokrú:'konrľ TlP Budov\··' ll2 3 4 5 6 7 8 lJ l O l l 12 Obstavaný priestor budovy (vykurovaný). 

m' 7 150,00 

Číslo súpisn~·otJentai:nc·Cís.lo parcely. 
L ll ca (ak· bo ptt \~sta\ be ná.1.m miestneJ ča~tr) pt i v~· sta\ be iba číslo par cel:. ~ázoY obce, mťsta I'Sé' 

953 Ol 253711 Zlaté Moravce Ul. l. mája 
il 

2. Poža do' an) odber Z<'mného plynu 
6 

(ÚdaJe \Vpi mť ma">C11nálne 

Predpokladan\· časO\\· priebeh odberu zemného J>lvnu 
:\íernJJcdnotkn 

na tn desatJnné mil~sta) 
2. l . Ročny odb<.:r 

\tom 

odber v lemom obdob1 

odber\" nmnom obdobi 

2.2. :'\b'\tmaln\ denrt) odber 
v letnom obdobi 

v ztmnom obdob! 

2.3. :-.b'.Jill~lny hodinovÝ odber 
v ktnom obdubí (podľ:-~ stlpca f, chuh:i <>tr:lll3 Ž!:JdOStl) 

2.4 \ltnJm:"lln" hodu~<)\)' o,Jbcr 

\ l,.;t~lGTll obdob1 

v Llllli10il1 obdoht 

2.5. Vyu?ttlť ročneho odberct plvnu Ild uC;cl;. 

lctlmologtu o ohn·1 1'0J\ 

2.6 

I)"AII/"()1(1/!It 

RoLddent<: ma,tmalneho rm'11~ho odberu 113. llle::,ačnc odberv 

(m'tmc-.,tac) 

l r1np (ts:o D.lptsu \ mom al-.: u obchodnom Jt'gJS!ľl 

2 nn1a~cnte Tt:ststra. \ ktorom Je Žiadateľ n pnpn_1en11.::'budlJcJ odberateľ zapts;m\ 

::; alchu n~ZD'- Lradatcľ:t-buduccho oJb'-·,ateľa ph·mt 

-+Ol\. L('- koJ ochet\O\C_I kl,1:-.rftk:1cte ekonomJCkych č111nostt 

tiS m /rok 

tiS Jll, rok 

tJ S 111 rol.. 

111 'clčú 

ll\ 
; 

deú 

nľ/ 

ll\ 

111 'h 

; 
111 

o 
" 

"o 

;mwtÍr 

6 066 
;ú! 

583 

rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 

12,3 31,8 31,8 31,8 

0,0 3,5 3,5 3,5 

12.3 28,3 28,3 28,3 

0,0 32,9 32,9 32,9 

194,6 214,8 214,8 214,8 

0,0 22,9 22,9 22,9 

22,9 22,9 22,9 22,9 

0,0 4,6 4,6 4,6 

1,2 1,2 1,2 1,2 

28.6 33,0 33,0 33,0 

71,4 67,0 67,0 67,0 
/ťhrtliÍľ fi/OI"t'C u pr(/ Ili tÍ! 

4 788 3 510 2 287 583 
{ll/!! ll~ { .\t'/J/L'fllher nkttíber no1·em/wr 

583 583 2 871 4 149 

5 ·1 YP Budu-.y l) Obytná hudn1..:1. 2) Adm1i11Stratl\"lla budov,\. 3} S~olskcl bu,!O\a, --l-) :--.lcmuc~1K3. 5} Obchodn:, dum, (J) Hutd a rc;tauracu. 7) Budln,l na ;por-t. 

S) Pnemyseln,l pre\ Jdzka-kotolľla, q) P1 tcmy~clna pre v Jd?l..~l. l O} Pne rm :-.cl n3 pr C\ áJ/k,l-::J..: bd, ll) PolyfunkCnv ob1ekt. 12) Kugencr actJ. a PPC 

u Pll?ddO\Hn:í odber zcmnéhr1 plynu je "•YJO.dicn~· \'!ll\ \)rl kvalttml\!1)'l"i> ]J;u;unc:r11'-h pl_\·nu s!<.tno,·en)ch T(;chntck~·mt pudmrcnkcuni SPP- dt'->trrbuctd. <l s pn 

7ilkladnych Sl~\V(l\VCh j)Llllll"ltťll\..i1Ch, t] pn teplote 15 °C", :lb<;O]U!Jl\'rtO tl.1ku !Ctl.l2:' kP;\ ,t J\:h\ÍI.IlC] \]hf..u.::.!J tj)=()% (~uchý pl:r'll) 

l_ !. •ntt::n.t! nd l 'l do 30 () l clhl rul,tl 

rok 2017 

a ďaľšie 
31,8 

3,5 

28.3 

32,9 

214,8 

22,9 

22,9 

4,6 

1,2 

33,0 

67,0 
fiÍ/1 

583 
deľo!lher 

5 214 
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Jistribúcia(i»"i» 
Príloha č. 1 k zmluve o pripojeni k distrubučnej s1eti, strana č 2 

Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia budUceho odberatel'a plynu mimo domácnosti k distribučnej sieti 

Evidenčné číslo Zmluvy o pnpojeni k 
d1stnbučnej 51e[J 

3. Phnmé spotrebiče 

2 

6 

7 

1\-.:,·t 
[(l\Jl.\k.cll 

dn:h<.'l 

11\!ll'l l 

:-putJLIJl· 

i'\úzov a typové označenie spott·ebiča, 
v)·kon v kW 

·:l 

Plynovy kotol Buderus Logamax plus GB142-60 

49 kW. pre vykurovanie a ohrev vody 

S rolu za 'šéth srotrd,ičc 

pn kon n 

]C:ÔCil 

spotrdliČ 

tli\ ~t1lko\ \ \ 

( rt1
1 '11\)d 1.. ~l 

Ji 

4,6 

([/\;lltl()l\1 

el 

22,9 

22,9 

rcl/,],k\\(1111 R\lČil~ odber 

11Ll'\1JllJ]I1\ \\ ptlČJl<lll~ ' 
pr: keli\ Jlll/dd()\;mch,J 

~i'cl!Jc'hii:\)1 m;t\.IJll:Íin,·IH' 

p,lJI':t pnkonu 

~llCitlllOSll ~Pl'lrcbiCtl\ 

ICilll\1/itlCl 

lll1' ho,] 1 1[1~ 111 'l•.>ki 

ľi u: l 

17,2 45,6 

17.2 45,6 
"' . .'\:il ov a t~po .. é označenie ~potrebičov. u ktor~ ch je možnosť poul:ítia iného paliYa a nám\, typoH" o71lačenie re.~:ervn~ch (náhradn~·ch} pl~no .. ~·rh 

spotreb ičo ... , pouiítern~ ch v p1·ípadt• po ruch~ spotrebičov uveden~ ch pod bodom 3} : - uvedené spotrebiče sa Jlť7.a počít<n a jú svojím príkonom 

a svojou spotrebou do bodu č,J 

POZ'\.HIK.\: 

Žiada teP o pripojenie s\ o jim podpisom potvrdzuje: 

a) pra\·dt\o:->( \)'Š.~Íc u\eden)·ch ltcbjo\ 

Pu/,klo\:1!1\ 

l~ \[ LI)Hl\ 

jl!Lli:Jk p)~ llll 

cfiSIIibLJČll.::[ 

~~·~[ ~ 

1kr:u 

hl 

2.0 

b) súhla~ s<.J ~puJCovaním S\'O_jJch osobn) ch údaJO\ (prípadne <lJ t.1dajcn buciuceho odberateľa) uveden)·ch v teJto žiadosTi v infonnačn)'ch systťmoch 
SPP- disttibúcta, a s,\' ľO/salw pntrcbnomnn \·;kon činnosti podL1 udeleného povolenta na podniJ...anre \energetike, ako aJ na ich poskytnutie 

dodá\ ateľm i pi) nu Hl čcn..':mu /.1adatcľom príp budLJCIIll udbcrateľom na spraco\ <l ll IC na wvnak(: účel) a v ľO\ nahom rozsahu potrcbnolll na 
\·~kon činností dodá\ateľa plynu podľa udelen0ho po\o]enia na podmka!lle v encrget1ke 

c) svoje opr;'1vneme udeltť súhl;b podra písm b) hore za buduceho odberateľa, pokinr \'tejto ž1ndosti žiad8teľ o pripojeni~C u\;idza aJ OSLibné údaje 

budltccho odberateľa a ak JC budúc1 odberJteľ odlišnou osobou ud žwdateľa o pnpOJellJe 

Titul, meno a priezvisko sprarovatel'a žiadosti, tel. č.: !ng.Polaho\ič Pm·ol č.tcJ.O:n 155!2068 

ľ..::rn1111 

U\Ccklli.J 

~p,,lrl'bll cl\ 

J\) jliLI,id/J..: 

n1!.: 

ll 

1\: '2íJ j ~ 

8 l 1.20 ll Dátum spracovania žiadosti: 
~------------------------~--~~----~~--------------~--~--~~--~~~--~~~--~~~~----~~~~~--------~~-~·--<='"-"'~;·~ 
Titul, meno a priezvisko, funkcia, tel. č., podpis, l ng. Peter Led nar, CSc., Pnnl/ltor !vfes~·ce_ 0~-7 '69~3925 _ ,:\ r~- ~'-. : r~ .,, 

osoby oprávnenej zastupmal' žiadatel'a o pripojenie, / .Ŕ/ , ----1 - ~_/...:--é ..e---é--<---- . i 

príp. aj odtlačok pečiatky žiadateľa: ~ ·,_:'>_",)'·'{;i;;< ( 
Dátum predloženia žiadosti v Zúkazníckej kancdúrii pre l 

pripújaniť k distribučnej sieti SPP-distribucia, a.s.: . ': __ ,,_, :'YJ,/ 
Stručue pok~ n~ pre žiadíltel':t o pnpOJl'llll', buduceho ndlwralf'ľ<l pi~ nu: "-.., "'""//' 

lrado-,ť ~d \: !Jiil:ljC pre JC:d.!kl ndlL·rnc :nl~'\[0 :l pi..-:Jkl.l,~d ·-:l l }-,,ch\\ holm ...:lliCIO..:h l.l,lk:'llo [rC( Ll bu clu n~·cl~l!t.:ľrwu ~uC;b[.Jil Z ml ul l (l rr IPUJ~'Ill k Jr:::tnbu(n..::j Sl Cl l J.:Jnu \'\holm ('ll IC prcdllldlll:J I!Ú[U'-1 ~s~~~:.ulo/<!~~1 ' / 

ll prC:I ,hJ/~ll\ :\te[ :1 ,[l~[: rbULilLJ \PJ'· dr,!rtbtiCIJ. ~'.-.: ;r d ,·.:;l: hut Ol .Cili<t budu ~IU ili iJfl' potr.:b~ /J:lcLilcl :1 O pnpll,ICilJ,: 11:1 IIČL]~ S.l,l\ cbnd1ll kun,lfl;,J J nJ u~·cJ U/:11 J..:!IJ /:llllll: O dod,l\ ke pl.1 IHI PokiJľJ_ll~~q~'tč?\.~) (j \ \ r~· 
tl.l<':t\ d Jlrlj11'il /1,1JJkľ O p<rj)UJCI~IC).. dLS(rtbL:(ll..;j ~ICl l l)~Obi!Iltl jlllioJilll "•~.:.~~.,...,.."''"' 

• ~rtu:1Cn\ tJ;d,r..::-,, \1 kr<:~ 1 kúpi,! 1 k_rt,JqJ ,iln,·t 111:1p1! ~ 11 llLIČLilllll l'(':ol11 bcduLchn udbL'In:hLJ 1111·:~L1 11:1 plll·..:mku, \ 1.1lanc \\ /ll.lČ~'n1:1 lu .l ll IC 

pr ..:Jnk'tn..:hcl po1..:mkll ,1 \cr ,'lll..:h,, ptt~·~lJ .ll hl l J ldcJp, li'll~l'll.l !lltl:l k ct l ..'X:-,; 1 :ti ~bu l ;JI..:["l(l l l ·l-Hl, ;Jk hC! l ~(J(J) 

• k,Jpt.l l1~tu 1 Lt~tntct1 d .Jicb,J knp1,1 tndhl dukl:1du kt (In 111 /J;Jd:llcľ pť..:uk:~/c 1 ;(,dl k d.lnCjnchiHitcľnt'Sli l, n;tpr kupn.1 ;mlul .:1 d:wn :K1;1 ;mlu1 ,1. n;tJt'lllll::l 11illu1 aJ pod) wkbn 
on:::m.ll pr cdch.JJJ:ljucdw 1 lastll!Ll'~pdt:l b~tn1kJ in:1pt o~Uttnr ~polu1 i;J~tníu u1cd..:n1 10 11 p1~c 1 It~! u 1 l,lslnJdi;JL al.: bo ~pr<~'· eu nclllllltCľnoSll s JCI prrpo_J.CIIllll k dJ~tr1bučncj .\IC! L 

• prcpnčct roCnd1o tXihcnJ I.Crnnchu pi\ ll ll a 

• kt>pi.l dnki;Jdu prcukJIUJLICdl•J up1 ,, 1 ll.:'lliC /l,ld.lll'ľ,t o p1 Jjl\lJ~'IliC bu,ic~c·:llu l'd!JLI .JLcľcJ k jlc•dn:LIIl:u 

\keh.ol\ ck Y) \Htknia ;l prehlú,enia v ~ú .. i::-lr,,ti ::- toutrJ /.iado~ťou nie ~u pre ~PJ'- dic-.tribúcia. a.s. ávúnr. puh.itll' neboli po~k)trwté v) l uč nt:- opr;·n·nt:-n . .; mi praco\ nŕkmi ~PP- distribucia, a.s .. 

l'I'OZOR".E:\11·: 
Do polrc-1-.:a PO/i\';\\1K:\ [C p(llld>nc LJ\Je~ť 
• puC:c! l~JbcJnych lllrCSl \ prip<~dc diC:Jiu, .rh: /l:hL1tt:ľ uq.I:UJl' v huduLillh(l so /IJ,ldenJill vraccn eli odbcrnVl'h rntcst (obp.J..l~ p!C\,Jdzk_y), k_ de 

bu Ju 1nSt:tkn a11e dbchodné n:cr adLt 11h nu 

• počet bytuv~chJcdnultck (b J) (l nd)y( ··,\·Lh prrc~tNm. kde ~_;.~1Ju tn;wlu\,tnc obcho~lnc mel <icl lá :-'lynu v prip:tdc plynn!íl..dCie hy[U\dlO d,m:u 

• poČťl h J \ [)\.(0\llnl Jtllľ\C ó. Tlld\ hoJ cJJ[)Cf plť UČC]) \'{Jfl:/11{! \ pll)J~l!,k ph.noľ kLltoilll:JC::.Í\UjULdlO hy!iJ\ChO c!Ul11Ll {lldrr L'dpoj..:!11C od CZ ľ) 



Príloha č.2 k Zmluve o pripojení k distrihučnej sieti 

~úcia\ífít 
l strana z 5 

Vy,jadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej 
sieti 

l kategória budúci odberatel' plynu- MIMO DOMÁCNOSŤ l 
SPP- distribúcia. a. s . 
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:\liesto dodavky (POD) Evidenčné číslo Lmluvy o pripOJení k distribuc'neJ sieti 

l. Technické a obchodné podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia : 
Identifikačné údaje budúceho odberného plynového zariadenia : 

Číslo súpis/orient./ č. 
lllica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti) parcely (pri v)·stavbe č. Názov obce. mesta PSČ 

1.1. parcely) 

1.mája (B) parc.č.2537/1 Zlaté Moravce 953 01 

Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) žiadatel'a k distribučnej sieti prevádzkovanej spoločnosťou 

1.2. 
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, lokalizácia miesta a spôsobu pripojenia na sieť: 
Existujúca distribučná sieť l (DN). PN l a bližšia špecitikácia bodu pripojenia (ulica. parcelné číslo alebo napr.: pri objekte č. X ... a podobne ... ) /. 
Bližšie určenie plynárenského zariadenia. ktor)m sa bude odberné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie/odberateľa plynu pripájať k existujúcej distribučnej 
sieti /D. (DN). PN/ predpokladaná dÍžka v m. osadenie HUP. maximálny a minimálny prevádzkov)· pretlak v predpokladanom mieste pripojenia k existujúcej 
distribučnej sieti (v tzv. "uzlovom hode". t.j. bode v ktorom bude plynárenské zariadenie vedúce k odbernému plynovému zariadeniu žiadateľa o 
pripojenie/odberateľa plynu pripojené k existujúcej distribučnej sieti) v kPa: 

1. Technické garametre grigojenia 
PriQojenie odberného Qlynového zariadenia k distribučnej sieti a miesto QriQojenia : 
Odberné plynové zariadenie (OPZ) žiadatel'a o pripojenie bude pripojené k STL pripojovaciemu plynovodu (PP), ktoré spÍňa parametre určené 
v týchto technických podmienkach pripojenia: 
PriQojovaci Qlynovod (PP) 
PP zriaďuje žiadate!' o pripojenie (okrem určeného meradla tlaku plynu), a bude spÍňať tieto kritériá: 

, PP bude vybudovaný z PE materiálu 040. 
, PP bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti - STL plynovodu 090 z PE materiálu s prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 

1 OO kP a, ktorý sa nachádza na ulici pred parcelou žiadatel'a (parc. č. 2537/1 ). 
, Vzdialenosť hlavného uzáveru plynu (HUP) od navrhovaného miesta pripojenia na existujúcu distribučnú sieť (090) bude cca 30,0 

m, podl'a podmienok v teréne. 
, Ukončenie nadzemnej časti PP bude situované v Domovej regulačnej zostave a mechanicky chránené ochranným potrubím. 

Meracia a regulačná zostava (MaRZ): 
MaRZ zriaďuje žiadate!' o pripojenie (okrem určeného meradla tlaku plynu), a bude spÍňať tieto kritériá: 

, Pozostáva zo skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu, určeného meradla zemného plynu a ostatných montážnych 
komponentov 

, Bude umiestnená v oploteni parc.č. 2537/1 tak, aby skrinka bola otváratel'ná a prístupná z verejného priestranstva. 
, Výška osadenia MaRZ v oplotení alebo v murive bude minimálne 1m nad úrovňou terénu. 
, Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž regulátora tlaku plynu, určeného meradla zemného plynu a celého 

príslušenstva bežným náradím. 
Hlavn~ uzáver Qlynu (HUP): 
HUP zriaďuje žiadate!' o pripojenie, HUP bude spÍňať tieto kritériá: 

, gul'ový uzáver pred regulátorom tlaku plynu (v smere prúdenia plynu). 
Regulátor tlaku Qlynu (RTP): 
RTP zriaďuje žiadate!' o pripojenie je umiestnený v DRZ a musí mať platnú revíznu správu. 
Odberné Qlynové zariadenie (OPZ): 
OPZ zriaďuje žiadate!' o pripojenie a za technické riešenie OPZ zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení. 
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1.2.2. 
Zriaďovateľ (investor) plynárenského zariadenia. ktorým sa bude odberné plynové zariadenie žiadatcl'a o 
pripojenie/budúceho odbcratel'a plynu pripájať k existujúcej distribučnej sieti : 

1.2.3. Veľkosť a druh RS (zariadenie slúžiace na zmenu tlak): 

Regulátor tlaku plynu (RTP): 
RTP zriaďuje žiadate!' o pripojenie je umiestnený v DRZ a musí mať platnú revíznu správu. 

(Ak Je max lwdtnovy odber plynu žiadate ra vačši ako 10m /hod stanovuJe podmienky odbor merania) 

Žiadate!' o pripojenie 

Žiadate!' o pripojenie 

Žiadate!' je povinný predložiť prevádzkovatel'ovi distribučnej siete na posúdenie projektovú dokumentáciu umiestnenia meradla zemného plynu 
v zmysle stanovených technických podmienok pripojenia. 

Parametre požiadavky: Qmin-Qmaxreduk=laž17,2m3/h,Qmax=22,9, r.spotreba:45,6tis.m3/r., 
tar.:MO. 
Odberné plynové zariadenie požadujeme prispôsobiť pre montáž nasledovnej meracej 
zostavy: 
'-· Základné požiadavky: Plynomer membránovy s tepl. kornpenz.BK-Gl6T G 16, DN 40, PN 
0,5, umi sL na NTL ~asti OPZ, 2 kPa. Bez obtoku. Prepo6irava6: bez prepo6itava6a 

2. OstaL~0 požiadav ni f do projektovej dokurnentc'tci : Umiestnenie: na hranici 
pc,zr:::r~ki_:, ·Jet rate ľnom, ,~:hr,3.nenCJm pred 

, paran,i, ·vner,ou man'._oulá,:ioG, resp. mcchani,~ 

poškc,:J~niiL; /sarcL().::Jt_,_itnc3 ľ:"'L-=_c:stnosť rnerania., rccra,:::i·3. skrinka, ES./, v .súi~de .'--3 TtJP '-;:;.~ 

')l. op:;: 'J~it'JnP skciEi? n:,Jsl '.~hrilnené pred účinkami stati,~:kej a atn;uster.i.:kej 
~L~~~~~ri_n -j':)\l,-J.:-'Jl8, lJ:.erJnc-::nie). Fr'?d a za plyno:T~er poža erne 11rni_(~stnif 

olynut r. V pripade oembr. plynome~a požaduJeme osadiť elekt~ovudivú 
rJzpeL':'J .J ~'1 plyrtuc,er"l. "Ja záki.dde Vyhl. SOR/2009 Z.z., cožadu:jen,e 'Iyprar:c,vd·~: 

kc;r1 t:uk·"'r:ú ':!nkl~lf'f'?~Jtác:Lu, a tjtu redložiť na vyiadrenie SPP-,iist:ibúc.ia a.s .. 
3. Pc>.Ja,~erí na Ilk;r;t,jž rnerac:ej zostavy: 3.a Pred zahá~ením :nontá ,c: žiacJamE:· 
f:,.JnT:akt tď ~;;:redis ko I~aT Nitra, tel. :0905-855524. 3 .b ?red montážO'l merac:ej zostavy 

ložiť (rnir:.l de~ ) na Stredisko MaT Nitra nasledovné: - Osved6enú 
kon:št ruki'nú drlkumentác:iu - časť [v]eranie plynu (VTZ plynové skup. B, resp. A) 
o udburne~ skúške CJP~ 6asť elekro (vrátane ochrany pred statickou elektrinou a ochrany 
pred bleskom), pcedlo iť k nahliadnutiu - Informáciu o zabezpečeni účasti odborného 
pracovníka pri ťaní plynu do OPZ (zabezpečí dodávateľ k termínu montáže meradla) 
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l .2.6. 
l)alšic technické a ohchodné podmi..:nky pripojenia hudúccho odhcrného plynového zariadenia žiadatcl"a o pripojcnic/hudúceho 
odhcrat..:ra plynu k distrihučncj sieti : 



• 

SPP-distribúcia, a.s. ako PDS zabezpečuje: montáž určeného meradla zemného plynu (určené meradlo bude osadené v 
zabezpečuje žiadate!' o pripojenie ). 
Žiadate!' o pripojenie zabezpečuje na vlastné náklady: 

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie PP, 
2. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby PP, 
3. Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie, 
4. Zemné a montážne práce súvisiace s výstavbou PP, 
5. Dodávku a montáž HUP, regulátora tlaku plynu, 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 žiadatel'a zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadeni. 
Žiadate!' je povinný realizovať výstavbu plynových zariadeni v zmysle Zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, 
Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani 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, zdvíhacími, 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 1 OO 16 a ostatných súvisiacich predpisov. 
3. Postup žiadatel'a 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- Levická 9, 950 54 Nitra. Doporučujeme, 
aby Projektová dokumentácia PP bola spracovaná tak, aby PP bol riešený ako samostatný stavebný objekt (SO). 
Pred realizáciou PP je žiadate!' povinný požiadať PDS o vytýčenie existujúcej distribučnej siete, ku ktorej sa bude PP pripájal'. O vytýčenie je 
možné požiadať na adrese lvan.Hybela@spp-distribucia.sk. 
Žiadate!' je povinný zabezpečiť realizáciu PP iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie činnosti 
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. doporučuje oprávnené osoby uvedené na www.spp-distribucia.sk. 
Kontrolu realizácie PP s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou PP a príslušnými 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 mcj@spp-distribucia.sk 
(resp. v ojedinelých prípadoch nahlásiť na tel. č. 0850 111 727) min. 3 pracovné dni pred zasypaním PP. 

Súčasťou mailovej správy tel. kontaktu sú nasledovné údaje: 
,. Evidenčné číslo zmluvy o pripojeni k distribučnej sieti, 
,. Meno žiadatel'a o pripojenie, 
,. Adresa budúceho odberného miesta, 
,. Tel. číslo kontaktnej osoby a 
,. Meno oprávnenej osoby (názov firmy) - zhotovitel'a, ktorý realizuje PP a prepojovacie práce s existujúcim distribučným plynovodom 
,. Dátum vyjadrenia SPP- distribúcia, a. s. k projektovej dokumentácii pripojovacieho plynovodu 

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie PP a vyhovujúci výsledok kontroly zemných a montážnych prác PP, osadenia DRZ, 
prepojovacích 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 plynu. 
Po vykonaní kontroly podl'a predchádzajúceho odseku je žiadate!' (oprávnená osoba) povinný výkop zasypať a vykonať potrebné 
povrchové úpravy. 
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í všetkých prác na PP je žiadate!' (oprávnená osoba) povinný odovzdať PDS na adresu: Stredisko technickej dokumentácie 
.-e•VIOía 9, 950 54 Nitra, tieto doklady (vo fotokópii) týkajúce sa PP (prípojky): 

Projektová dokumentácia prípojky, vrátane RTP** a merania 

Všetky vyjadrenia k projektovej dokumentácii 

Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby 

Kolaudačné rozhodnutie (iba v prípade vydania Stavebného povolenia) 

5. Živnostenské oprávnenie zhotovitel'a, resp. Výpis z obchodného registra 

6. Oprávnenie od oprávnenej právnickej organizácie - OPO na montážne práce 

7. Zápis o vykonanej tlakovej skúške na prípojke a RTP** + atest tlakomeru 

8. Správa o odbornej prehliadke a skúške plynovodnej prípojky vrátane RTP** (STN 38 6413, resp. STN 38 6415) 

9. Zápis o napustení plynu a odvzdušnení 

1 O. 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 ocel'ových prípojkách) 

16. Protokol o preskúšaní signalizačného vodiča odborným pracovníkom elektro (pri prípojkách s PE) 

17. Zoznam zvarov (protokoly z vykonaných kontrol zvarov stanovenie obsahu a rozsahu kontrol podl'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 geodetické 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 sieť (po ukončení montážnych prác), napr.: odmydlenie garančných zvarov, doklady od 
zaizolovaní prepoja a pod. 

22. Zápis o odovzdaní a prevzati stavby plynovodov medzi zhotovitel'om a investorom a medzi investorom a prevádzkovatel'om 

23. CD/OVO nosič s uloženými skenmi všetkých požadovaných dokumentov (bod 4-24 tohto zoznamu) 

Poznámka: 
Zoznam odovzdaných dokumentov bude spresnený vo vyjadrení k projektovej dokumentácií. 
Doklady pod č. 1 - 23 žiadatel'ovi odovzdá oprávnená osoba, prostredníctvom ktorej žiadate!' PP zrealizoval. 
4. Montáž meradla zemného plynu 
Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do DRZ predloží žiadate!' PDS na adresu: Stredisko technickej dokumentácie a GIS- Levická 9, 950 54 
Nitra, za účelom montáže určeného meradla tieto doklady od OPZ: 

1. Žiadosť o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti a montáž meradla. 
2. Kópiu správy o odbornej prehliadke a o skúške odberného plynového zariadenia, t. j. revíznu správu a potvrdenie o tlakovej skúške, 

nie staršie ako 5 mesiacov 
Žiadate!' je povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla) uzavrieť s dodávatel'om zemného 
plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu. 
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!' (odberatel' plynu) je povinný udržiavať pripojené OPZ v zodpovedajúcom technickom stave počas celej doby pripojenia. 

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa 
zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovatel'a siete, na ktorú je pripojený. 
Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez 
súhlasu prevádzkovatel'a distribučnej siete je zakázané. 
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Žiadate/' o pripojenie/budúci odbe rate/' 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. 

2. 
Prevádzkovateľ distribučnej siete s 
pripojením odberného plynového 
zariadenia : 

SÚHLASÍ Predpokladaný termín 
prípojenía mesíac/rok : 

Dátum vyjadrenia prevádzkovatel'a distribučnej sieti : / 

Spracova tel' vyjadrenia k žiadosti o pripojenie odberného plynového:~·/~' den ia k distribučnej sieti : 

Titul. meno. priezvisko a funkcia : 
l\., .. R· ," ; ;- •. , . :' ~', t'l''' ,ľ\J k Cc ''r: ''- ~-1•"-IV' '~~ l 

11/2013 

25. 11. 2011 

P~dpi' a pečiatka :: ~~.,-<' ŕ r.,-"--_ Ing. Igor Sklenár, technik pre pripájanie do distribučnej siete 
/ 



ríloha k žiadosti k rozšíreniu odberu zemného plynu 
aloodber s ročným odberom od 68 575kWh do 633 OOOkWh vrátane, (približne od 6,5-tis.m 3 do 60-tis.m3

) 

Plynoinštalácia objektu 35 bytový dom bi.B 

Zlaté Moravce 

Výpočet spotreby plynu 

Potreba tepla pre vykurovanie 
Potreba tepla pre ohrev teplej vody (bytové stanice) 
Plynový závesný kotol Buderus typ Logamax plus GB162-45, modulovaný výkon 10,4-44,9 kW, úč.98%-

105 ooow 
176 OOOW 

5 ks 

Hodinová spotreba plynu: 

-vykurovanie 

QHK 5 x 45,0 
BH = --=-'-'=- = 

H 1, x r; 9,51 x 0,98 

Ročná potreba tepla: 

-vykurovanie 
E = e; + et +ed= 0,8 x 0,9 x 1 ,O= O, 720 

= 

[; 24 X Q/ VJ: X dX (tli -tJ 
QVrK.R = X . . . 

ľJ O X lJ r fi\ -le 

- ohrev teplej vody 

denná potreba teplej vody pre 55 obyvateľov 

V2p =55 x 0,082 = 4,51 O m3/deň 

0,720 24x105,0x212x(18,6-4,1) 
---x-------,------'--,------"-
1x0,95 18,6-(-11) 

O c = (1+z)xpxcxV2rx(t2-tl) = (1+0J)x1000x4,186x4,5lx(55-10) 
-il~ 3600 . 3600 

fo -t,T/ ( ) 
QTV R = Q,y l x d + 0,8 x Qyy l x - ' x N-d = . ,( ·' t - t 

2 S1',Z 

55-15 
= 306,78 x 212 + 0,8 x 306,78 x x (365- 212) = 65 037 + 30 040 

55-5 

Ročná spotreba plynu: 

- vykurovanie 

BRVYK = 
QIIVYK 198345 

= = 
H 11 xr; 9,51 x 0,98 

- ohrev teplej vody 

QRlV,Z 65037 
zima BJUV,Z = = = 

Huxr; 9,51 x 0,98 

Q,ln ,i 30040 
leto Eli lV,/. = = = 

Huxr; 9,51 x 0,98 

- ročná spotreba plynu 

BR. = BRVYK + BR.TV,Z + BRTV,L = 21 300 + 7 000 + 3 500 

= 24,142 m3/hod 

= 198 345 kWh/rok 

= 306,78 kWh/d 

= 95 077 kWh/rok 

= 21 300 m3/rok 

= 7 000 m3/rok 

= 3 500m 3/rok 

v Trnave ?.novembra 2011 vypracoval: lng.Polakovič Pavol 


