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ZMLUVA O PRIPOJENÍ 
do distribučnej siete

/kategória -  odberateľ plynu MIMO DOMÁCNOSŤ/

uzavretá v zmysle § 64 ods. 6 pism f) zákona č. 251/2012 Z, z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prevádzkovateľom distribučnej siete:
SPP -  distribúcia, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 44/b. 825 11 Bratislava 
IČO: 35910739, IČ DPH: SK2021931109
Bankové spojenie' VUB; a.s.: IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353, SWIFT/BIC: SURASKRX 
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č. 3481/B 
Zastúpený, Ing, Štefko Marek - senior pre pripájanie do DS 
(ďalej len "PDS")

Žiadateľom:

Obchodné meno (príp, názov): Mesto Fiľakovo 
Konajúci prosrrednictvom:
Šidlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo 
IČO: 00316075, IČ DPH.
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s. d.účtu: 8174961/5200
Zápis v obchodnom príp nom registri Štatistický úrad SR 
Zastúpený1: Podľa plnomooenstva zo dna
(ďalej len „Žiadateľ“ }

(PDS a Žiadateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „zmluvné strany")

1.1. Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami, používané v Zmluve, majú lento význam:

Pripojenie: súbor úkonov a činnosti nevyhnutných na zabezpečenie fyzického spojenia 
distribučnej siete s odberným plynovým zanaoením a vytvorenie predpokladov pre odber 
zemného plynu. Proces pripojenia začína predložením Žiadosti o pripojenie a končí montážou 
meracieho zariadenia.

Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete (ďalej len „Žiadosť o pripojenie"): tlačivo PDS, na 
ktorom Žiadateľ uvedie údaje týkajúce sa oudúceho odoerné.no miesta, ktorého odberné plynové 
zariadenie má záujem pripojiť do distribučnej siete PDS. Žiadosť o pripojenie je Prílohou Č, 1 tejto 
Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou,
Vyjadrenie k Žiadosti o pripojenie (ďalej len Vyjadrenie“) stanovisko PDS k Žiadosti 
o pripojenie, ktoré obsahuje technické podmienky pripojenia (najmä miesto pripojenia,

' Údaj sa uvádza iba ak táto Zm luva nebude podpi&aná Žiadateľom  o e zástupcom  konajúcim  na základe 
plnemocenstva.

(ďalej len „Zmluva“) 
medzi:

a

Článok 1
Pojmy a úvodné ustanovenia



prevádzkový pretlak, dĺžku a dimenziu pripojovacieho plynovodu, umiestnenie hlavného uzáveru 
plynu, typ meracieho zariadenia s jeho umiestnenie). Vyjadrenie je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy a je 
jej neoddeliteľnou súčasťou.
Pripojovaci plynovod: zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného plynového zariadenia 
žiadateľa do distribučnej siete PDS; začína odbočením z distribučnej siete smenom k odbernému 
plynovému zariadeniu Žiadateľa a končí hlavným uzáverom plynu. Podmienky zriadenia 
Pripojovanie ho plynovodu definuje Táto Zmluva v Prílohe č. 2. Náklady na zriadenie 
Pripojovacieho plynovodu znáša Žiadateľ. Vlastníkom Pripojovacieho plynovodu je ten, kto 
uhradil náklady ra jeho zriadenie.
Odberné plynové zariadenie (ďalej len „OPZ"): zariadenie Žiadateľa určené na odber plynu; 
začína za hlavným uzáverom plynu a končí spotrebičmi; OPZ je povinný zriadiť Žiadateľ na 
vlastné náklady.
Odberné miesto: miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom {meracím zariadenim).

1.2. Právne vzťahy upravené touto Zmluvou sa riadia zákonom č. 251/2C12 Z. z. o energetike 
a ú zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom 
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie, ako aj zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov S pripojením súvisiace práva a povinnosti 
RUS a Žiadateľa upravujú aj Technické podmienky a Prevádzkový poriadok* PDS v platnom 
znení zverejnenom na webovej stránke PDS (www.spp-distribucia.sk). Žiadateľ svojim podpisom 
na tejto Zmluve potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s Technickými podmienkami a Prevádzkovým, 
poriadkom PDS, ktoré sú zverejnené na webovej stránke PDS.

w t Článok 2
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvý je záväzok;
a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na 

svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu ak dôjde k splneniu 
podmienok uvedených v tejto Zmluve,

bj Žiadateľa vybudovať Pripojovaci plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok 
uvedených vo Vyjadrení,

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. PDS je povinný nainštalovať Žiadateľovi vlastné meracie zaradenie na meranie spotreby 
zemného plynu, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky;

a) boli splnené podmienky pre pripojenie do distribučnej siete stanovené v tejto Zmluve; najmä 
vo Vyjadrení,

b) na OPZ boli úspešne vykonané odborné skúšky a odborné prehliadky, vykonanie ktorých je 
stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými technickými normami, 
potvrdzujúce, že OPZ je schopné bezpečnej prevádzky a je plne funkčné, čo je Žiadateľ 
povinný PDS preukázať správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného 
technického plynového zariadenia 3

3.2. PDS má právo;
a) pred osadením meracieho zariadenia skontrolovať splnenie podmienok stanovených touto 

Zmluvou, najmä podmienok uvedených vo Vyjadrení, a uzavretie zmluvy o dodávke a odbere 
zemného plynu, príp. zmluvy o združených službách dodávky a odberu zemného plynu s 
prislušným dodávateľom zemného plynu,

? Schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi v súlade s § 13 ods. 2 písm g) zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 

3 § 13 Vyhlášky MPSVaR SR t. 605/2009 Z.z ktorou sa ustanovujú podrobností na za.sterie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci s technickými zaradeniami tlakovými, zdvihaelmi, elektrickými a plynovými 
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia..

http://www.spp-distribucia.sk


b) zabezpečiť meracie zariadenie prots neoprávnenej manipulácii overovacou značkou (plombou) 
ako aj značkou montážnika.

3.3. Žiadateľ je povinný:
a) požiadať c vydanie nevyhnutných rozhodnutí s/alebo vyj a dreň ¡/súhlasov ootrebných na 

vybudovanie Pripoj ovácie h o plynovodu (za predpokladu. že je táto povinnosť stanovená vo 
Vyjadrení},

b) na svoje náklady vybudovať Pri po. ovad plynovod a/a lebo vykorat úkony v zmysle podmienok 
uvedených vo Vyjadrení a vyiiudovať OPZ a to v súlade s touto Zmmvou. VyjadnenV a 
podmienkami vyplývajúcimi z príslušných rozhodnutí a vyjadrení správnych 
orgánov, dotknutých orgánov a účastníkov konania,

c) pred inštaláciou meracieho zariadenia predložiť ROS doklady v súlade s Vyjadrením - Príloha 
c. 2 tejto Zmluvy,

d) umožniť 'PDS inhaláciu meracieho zariadenia a poskytnúť PDS súčinnosť potrebnú na 
realizáciu pripojenia.

3 A  Žiadateľ má právo:
é) na vydanie Vyjadrenia kZiadosti o pripojenie v lehote stanovenej všeobecne záväznými 

právnymi predpismi,
e) na montáž meracieho zariadena, ak sú splnené podmienky stanovené touto Zmluvou, najmä 

predložené doklady v súlade s Vyjadrením - Príloha č. 2 tejto Zmluvy.

, Článok 4
Realizácia pripojenia

Za účelom montáže meracieho zariadenia Žiadateľ po tom čo splnil podmienky stanovené touto 
Zmluvou, predlož; PDS ,'ŽiBtíoáť o realizáciu pripojenia do distribučnoj siete s montáž meradlá".. 
prílohou ktojej musia byť doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v node 3 1 pism. a) 
a b j (ejto Zmluvy. *

Článok 5
Cena za pripojenie

Žiadateľ v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS a Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetvi č i clo 000S/2C14/P pred uzavretím tejto Zmluvy zaplatí! PDS cenu za pripojenie OPZ Žiadate la 
v kategórii mimo domácnosť do distribučnej siete v sume 130,30 € (bez OPH). K tejto cene bola 
uplatnená daň r. pridanej hodnoty (DPH) stanovená príslušnými právnymi predpismi. Celková 
uhradená cena s DPH predstavuje 216,36 €

Článok 6
Poučenie o povinnosti PDS týkajúce sa štandardov kvality

5.1. PDS je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov povinný dodrží aváf štandardy kvality; 
evidovať, vyhodnocovať zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich preoložiť 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi.

6.2. Jedným zo štandardov kvality je aj p somné určenie technických a obchodných podmienok 
pripojenia OPZ do distribučnej siete do 30 dni odo dňa ksdy sa Žiadosť o pripojenie stane 
úplnou. Žiadosť o pripojenie sa považuje za úplnú až v deň keď j é cena za pripojenie pripísaná 
na účet PDS a ak zároveň Žiadosť o pripojenie obsahuje všetky potrebné údaje a dokumenty.

5.3. Ak PDS preukázateľne nedodrží uvedený štandard kvality, je povinný uhradiť Žiadateľovi 
kompenzačnú platbu za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 5 eur, 
najviac však 500 eur. Žiadateľ nie je povinný preukazovať nedodržanie Štandardov kvality. 
Uhradením kompenzačnej platby nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Článok 7
Distribúcia zemného plynu, údržba a opravy pripojovacieho plynovodu



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

7.2. Žiadateľ, ktorému je dodávaný zemný plyn cez Pripojovací plynovod zároveň berie na vedomie, 
že údržba a opravy tohto Pripojovadeho plynovodu sa uskutočňujú nasledovne:
a) PDS je povinný na svoje náklady a zodpovednosť:

(í) vykonávať bežnú údržbu a sledovanie celkového technického stavu Pripojovadeho 
plynovodu (pochôdzky, kontroly trás. kontrola tesnosti),

(ii) zabezpečiť odborné prehliadky a odborné skúšky Pripojovadeho plynovodu,
(iii) zabezpečiť odstraňovanie porúch Pripojovadeho plynovodu bez potreby výmeny 
• " potrubnej časti Pripojovadeho plynovodu a/alebc domovej regulačnej zostavy,

(iiii) bez zbytočného odkladu oznámiť žiadateľovi potrebu opráv Pripojovadeho plynovodu, na 
vykonanie ktorých je povinný Žiadateľ oodľa písm. b) tohto bodu Zmluvy.

PDS má v rámci bežnej úoržby právo na vykonanie zásahov na Pripojovacom plynovode 
potrebných na opravu porúch a obnovenie distribúcie zemného plynu. Zásahy na 
Pripojovacom plynovode s výnimkou činností uvedených v odsekoch (i) až (iiii), ako aj zmeny 
Pripojovadeho plynovodu, môže vykonať len s predchádzajúcim súhlasom Žiadateľa.

b) Žiadateľ je povinný na svoje náklady a zodpovednosť zabezpečiť najmä odstránenie poruchy,
ktorá spočíva vo výmene potrubnej časti Pripojovadeho plynovodu a/alebo domovej 
regulačnej zostavy i

7.3. PDS je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Žiadateľovi potrebu opráv Pripojovadeho 
plynovodu a/alebo domovej, regulačnej zostavy, na vykonanie ktorých je povinný Žiadate Ak sa 
PDS a Žiadateľ nedohodnú inak, je Žiadateľ povinný vykonať opravu Pripojovadeho plynovodu 
najneskôr do 3 dní odo dňa oznámenia potreby jej vykonania. Ak Žiadateľ nevykoná opravu v 
tomto termíne, je oprávnený takúto opravu vykonať PDS. pričom Žiadateľ je oovinný uhradiť PDS 
náklady, ktoré PDS na opravu Pripojovadeho plynovodu a/alebo domovej regulačnej zostavy 
vynaložil.

7.4. Žiadateľ si je vedomý, že v prípade zmery vlastníka Pripojovadeho plynovodu (najmä v súvislosti 
s predajom aiebo iným prevodom plynofikovanej nehnuteľnosti), je povinný túto skutočnosť bez 
zbytočného odkladu písomne oznámiť PDS a k písomnému oznámeniu doložiť vyhlásenie 
nového vlastníka Pripojovacieho plynovodu o tom, že pristupuje k tejto Zmluve, Do dňa doručenia 
oznámenia a vyhlásenia podľa ccdchadzajúcej vety je povinnosti vyplývajúce z tohto článku 
Zmluvy povinný plniť Žiadateľ,

Článok 8
Záverečné ustanovenia

8.1. Do podpísania tejto Zmluvy Žiadateľom sa text Zmluvy považuje za návrh na uzavretie Zmluvy, 
ktorý je Žiadateľ povinný akceptovať nasledujúcim sDĎsobo.m a v týchto lehotách:
a) podpísať všetky vyhotovenia návrhu na uzavretie Zmluvy, a
b) doručiť všetky vyhotovenia návrhu Zmluvy (podpísané Žiadateľom) PDS najneskôr do 30 dní 

odo dňa doručenia návrhu na uzavretie Zmluvy Žiadateľovi.

8.2. Po včasnom doručení všetkých Žiadateľom podpísaných vyhotovení návrhu na uzavretie Zm.uvy, 
PDS bez zbytočného odkladu návrh na uzavretie Zmluvy podpíše a jedno vyhotovenie Zmluvy 
zašle Žiadateľovi.

8.3. Táto Zmluva je platná a účinná okamihom jej Dodpisu oboma zmluvnými stranami,

8.4. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obd-ži jeden 
rovnopis.

8.5. Akékoľvek zmeny, dodatky alebo zrušenie tejto Zmluvy si vyžadujú písomnú formu.



8.G. Uzavretím tejto Zmluvy sa nahrádzajú všetky doterajšie vyjadrenia a dohody medzi zmluvnými 
st ranami, v rata n e uzavretých zmlúv o pripojení (s výnimkou ustanovení upravuj Cici ch 
vys pod a d a nie vzájomných vzťahov zmluvných strán po zániku zmluvy), týkajúcich sa pripojenia 
budúceho odberného miesta ž a dáte ľa do distribučnej siete.

8.7. PDS nezodpovedá za nevydanie rozhodnutí' a/aiebo vyjadrení/súhlasov potrebných na 
vybudov^in e Pripojovaného plynovodu ani za í  kedy. ktorí Žiadateľ spôsobí v súvislost 
s budovanim Pnpojovacieho plynovodu tretím osobám.

8.8. V prípade zmeny vlastníka pridájanej nehnuteľnosti v čase po podpise tejto Zmluvy a pred 
inštaláciou meradla zemného plynu je potrebné, aby Žiadate požiadal u uzavretie dodatku k tejto 
Zmluve, ktorým dôjde k zmene subjektu v osobe Žiadateľa.

8.9. Táto Zmluva zaniká doručením oznám enia o odstúpení od tejto Zmluvy, pokial právo na 
odstúpenie od Zmluvy vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v prípade, ak 
PDS nebude mať oprávnenie pripojiť OPZ k Pri pojova čiernu plynovodu a/aJebo Pripojovací 
plynovod k distribučnému plynovodu ku ktorému malo byť OPZ aiebo Pripojovací plynovod 
pripojené podľa Podmienok pripoenia.

S. 10. Táto Zmluva zaniká uplynutím íehoty 24 mesiacov odo dňa jej uzavret.a, ak Žiadateľ v tejto 
lehote PDS nepredloží Žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla 
a nepreukáže splnenie podmienok podľa bodu 3.1. pŕs m. a) a b) tejto Zmluvy. To nspati, ak 
omeškanie Žiadateľa bolo spôsobené konaním zo strany PDS.

8.11. V prípade, ak táto Zmluva, podľa bedu S.9. a ebo 0.10 tohto článku Zmluvy zanikne 
(s výnimkou prípadov spôsobených vyššou mocou4 alebo prípadu ak PUS nebude mat 
oprávnenie pripojiť OPZ k Pripijevaciemu plynovodu a/alebo Pripojovací plynovod 
k distribučnému plynovodu ku ktorému malo byť OPZ alebo Pripojovací plynovod pripojené 
podfa Podmienok pripojenia}, alebo ak Žiadateľ požiada PDS o skončen é tejto Zmluvy, je PDS 
oprávnený od Žiadateľa požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré vy n ale ži t v súvislosti 
s prípravou pripojenia budúceho odberného miesta Žiadateľa do distribučnej siete. Žiadateľ sa 
zaväzuje náklady uvedené v predchádzajúcej vete zaplatiť PDS. Zmluvné strany sa dohodil, že 
Ich práva a povinnosti podľa rohte bodu Zmluvy zostávajú zachované aj oo zániku tejto Zmluvy

3.12. Žiadateľ udeľuje PDS súhlas so spracovaním osobných údajov Žiadateľa najmä nie však 
výlučne k získavaniu zhromažďovaniu, zaznamenával#, využívaniu, prepracúvaniu, 
uchovávaniu a následnej likvidácií osobných údajov Žiadateľa za účelom uzavretia tejto Zmluvy, 
jej zmeny alebo skončenia, v súvislosti S plnením podľa tejto Zmluvy, fakturácie pohľadávok 
vzniknutých z neoprávneného odberu plynu, prevádzkovania distribučnej siete a'ebo na účely 
komunikácie so Žiadateľom a.'alebo Iného informovar a Žiadateľa ohľadom možrosť využívania 
a/alebo propagácie zemného plynu, v rozsahu osobných údajov uvedených v tejto Zmluve p u 
dobu pripojenia OPZ nehnuteľnosti/stav by do distribučnej siete PDS. Osobné údaje je tiež 
oprávnený spracúvať aj PDS poverený sprostredkovateľ

8.13. Akékoľvek písomnosti na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa zasielajú na adresu 
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo na adresu, ktorú PDS alebo Žiaoateľ preukázateľne 
pisomne oznámil ako adresu na doručovanie písomnosti. Za deň doručenia písomnosti na 
adresu podľa prvej vety tohto bodu sa považuje 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 „adresár sa odsťahoval", „adresát je 
nezná m y:: alebo Iná poznámka podobného významu,

Príloha č. 1 Žiadosť o pripojenie
Príloha č. 2. Vyjadrenie

Ždina, dňa Fiľakovo, dna

za prevádzkovateľ distribučnej siete za žiadateľa o pripdjerilé
SPP - distribúcia, 3-5, ’ Mesto Fiľakovo

,1 Definovaných v hj'eváč/Jí.ovoiTi poriadku.
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Žiadosť o pripojenie odborného plynového zariadenia do distribučnej sieie 

(kategória MIMÍŽDOMÁCNOST -  odber plynu do 60 tis. m3/rak)

; i W
IČO: 35010739, Zápis v Obchodnom registri 
Okresný súd Bratislava I oddiel: Sa, vloďca^č.:

~ML>áMlK
Miesto dodávky (POD)1'1 IftdiVJ J  V/ l ' J _ _ _  Evjdenčné číslo Zmluvy o pripojení do distribučnej sieten
Upozornenie: Po prijatí a kontrole^íadosii Vám spoločnosť 5PP -  distribúcia, a,s. za ile  faktúru na úhradu poplatku za 
pripojenie vo výške 216,36 €, Poplatok za pripojenie nie je možné uhradiť v hotovosti v zákazníckych kanceláriách, Po 
uhradení poplatku za pripojania v lehote splatnosti faktúry Vám spoločnosť SPP -  distribúcia, a.s. do 30 dní stanoví 
podmienky pripojenia a zaélc návrh zmluvy o pripojení. Podrobností sú uvedené v pokynoch na tretej strane. Dovoľujem a si 
Vás upozorniť, že v prípade ak poplatok v celej sume nebude z Vašej strany v lehote splatnosti uhradený, budeme 
považovať Vašu žiado3ťza nekompletnú a návrh Zmluvy o pripojení do distribučnej siete Vám nebude zaslaný.

Predkladáte!1 žiadosti (vyberte jednu z uvedených možností;

0 Vlastník111 □ Bezpodiélový spoiuvlaslnfk-*' □  Podielový spoluvlastník13, Veľkosť spoluvias-.. podielu141

□
•C,!

Nájomca- □ Zástupca'3'

Žiadateľ (identifikačné údaje do zmluvy o pripojení1)

MESTO FIĽAKOVO , 817496H5200 00316075 2021115052
Obchodné meno čís'.o účtu IČO DIČ/IČ DPHta)
alebo Meno a priezvisko alebo dátum narodenia

Sídío alebo Trvalý pobyt
RADNIČNÁ 25 FIĽAKOVO 93601
Ulica Číslo čomu Obec PSČ

Zápis v registri'71 D Obeh. register Reg, súd Odd. VI,

□ Živ. register- Živ. úrad Čísi d živ. registra

M l r ý  register Názov reg, Čisio zápasu

Korešpondenčná adresa1-®1 (vypĺňa sa Iba v prípade, ak ¡e odlišná od adresy trvalého pobytu žiadateľa)
AGÓCS, Mg r., PhD., -

Attila primátor mesta
Meno Priezvisko (Obeh. menu)

Radničné 25 Fiľakovo 98601

Ulica Ďislo domu Obec PSČ

Kontakt
Telefonický kontakt 0905650746 Email1111 ¡van-vankotgifilakovo.sk

Identifikačné údaje budúceho odberného miesta (pripájanej stavby alebo parcely ne ktorej bude stavba v budúcnosti zriadená)

2165, 2133/1 Fiľakovo Fiľakovo
Číslo parcely 

Železničná

Katastrálna územie
súpisné a orientačné číslo ešte nebolo 
pridelené

Obec

Ulica191 Číslo domu1,41

12BJ-bytový dom 2777 m3
Typ budovy'1"1 Obstavaný priesior

Požadovaný odber zamného plynu

Rok

' ---

Ročný odber

Odber 
v letnom 
obdobi 1

Odber 
v zimnom 

obdobi

Maximálny 
hodinový 

od bar 
v letnom 
období

Maximálny 
hodinový 

odbor 
v zimnom 
období1111

Minimálny 
hodinový 

odber 
v letnom 
období

Minimálny 
hodinový 

odber 
v zimnom 

období
tis. rrťV rok fis m v rok lis. m'V rok ms/ hod, m3/ hod, m 7 hod m 7  hod

2015 2,408 ■ 2,408 - 4,8 - 2,8

2016 10,66 3,55 3,55 2,8 4,8 2,B 2,B

2017 10,66 3,55 3,55 -2,8 4,8 2.8 2,B

2018 10.66 3,55 3,55 2,8 4,8 2,8 2,8

2010 10,86 3,55 3,55 2,8 4,8 2,8 2,8



Požadovaný odber zemného plynu je vyjadrený v n /  pri Kvalitatívnych parametroch plynu stanovených Technickými podmienkami' 
SPP -  dotribúcia pri základných stavových podmienkach t.j p i  teplote 15 C, absolútnom tlaku 101.325 kPa, a relatívnej vlhkosti 
(p -  0% ('suchý plyn]. Letným obdobim sa rozumie časový in larva od 1, 4. do 30. S. Bežného roka ŕt.i 2. a 3. Štvrťrok bežného ruKa).

Q
i? n*o ;o
•QJ JJ
š  |
tu n
š  &
CL

Počet
rovnakých

druhov
(typov)

spotreb.

Názov
plynového
spotrebiča,

výkon
vkW

Max. hod. 
odber za 

jeden 
spotrebič 

(tzv,
štítkový)

Max, hod. 
cdberza 

všetky 
spotrebiče

Max. odber 
podľa 

súčinnosti 
využitia 

spotrebičov

Ročný odber 
vypočítaný 

z max. 
odberu 
podľa 

súónnosli 
využitia 

spotrebičov

Prevádz. 
pretlak pre 
spotrebiče

Termín 
uveden g 

spotrebičov 
do

prevádzky

ks (m3ľhod./ks) (m3/hod.) {m^hod) (tis m'/rok) <kPa) (mesiaoľrok)

1 1 kotol
46kW 4,8 4,8 4,8 10,66 15 11/2015

\  *

ľ*1
02i

Poznémka__________________ ___________________ _ _________________ ____________________________
■ v prípade areálu uvedie počet odberných miest (objekty/prevádzky), ktoré žiadateľ uvažuje v budúcnosti zriediť a na ktorých budú 

inštalované obchodné meradlá plynu
■ počet bytových jednotiek a nebytových priestorov, kde budú Inštalované obchodné meradlá plynu vpripade plynofikáce bytového 

domu
■ počal bytových jednotiek v bytovom come a max hodinový odber pre účely varenia vpripade plynofikácie knldne jestvujúceho 

bytového domu (napr. Odpojenie od CZT)

Prípojka ukončená na pozemku investora, meranie na fasáde objektu
■■ť-s "■ V

Spracovateľ žiadosti
Meno a priezvisko spracovateľa žiadosti: Ing. Ivan VANKO
Telefonický kontakt na spracovateľa žiadosti: 0905650746

Poúčanie

Žiadateľ podpisom tejto žiadosti potvrdzuje
a) pravdivosť vyššie uvedených údajov a údajov uvedených v prílohách,
b) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tejto žiadcs! v :nformačných systémoch SPP-distribúcia.a.s., v 
rozsahu potrebnom na výkon činnosti podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike ako aj na Ich poskytnutie dodávateľovi 
plynu určenému žiadateľom na spracovanie na rovnaké účely a v rozsahu potrebnom na výkon činnosti dodávateľa plynu podľa 
udeleného povolenie na podnikania v energetike.

25.08.2015

Dátum

/

Podpis-

MESTO FIĽAKOVO
Radničná 2&

936  01 FIĽAKOVO



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete
kategória ■ MIMO DOMÁCNOSŤ - {ŕtober p:ynLi doGC tis. m3/rak)

SKSPPDIS010710004103 8001240815
Mtečto (furfákiky íPOO) y Fv,:;)e,rič.bé čŕsin

Žiadateľ o pripojenie:
Giiahodré mene 
Slck):
s
Td.ksmakt:

Orlhemč miesto;

Mesto Fiľakovo
Rgdriční 25, &SQ01 F: [sková
bosieóľé
09CM5C'7rí5

v
Prevádzkoygteľ distihtičnsj siete:
SPP -  distribúcia, a.s.
Mlynské íi'vy 44Áfc 
82b 11 Erglislavn
IČO' 35Í1Ú7ÔÍ) Zápis v Obchodncm registri 
Gk'esľiýslJC Htálislôrsl, Kďsl: Sa, vjoékaé,;jä481íB

Zelezrtična 2165; Í13ÄT1 Fiľakovo Fiľakove
u fe A- Pňiiľa'.Té e fe Oúéc/iWsfíŕ .kaŕaEirá'ne územie

Prinsjento cdb&nénc p ynového zjrisdenia (OPZj žiadateľa <. disiťibudrej sieti iirdvädzksvansj Epoicčnosfpu s p r  -  d 3tn?ú;ig. aiš sa 
zrealizuje za podm ersk uvedených v lomte Vy súrení kžiadosii a crpi-.jEi.iie O FZ Ľucúceŕig «ľbereteľs plyn', mimo domá: ícsti 
k distribučné; sieti
I Tcc.ti n io ké parametre p rinnjen i n
Typ pripojenia Osadenie' Meraas a reguiačn-s zostava a meradle zemného piymu
Určené mergdri zsmrého plynu- 3KZT G4 -  rozstup hrd el 25G ± 0,5
Pripoj erie od nemého plynového zs.riHdenig kcistr hutnej s. e ti e m ietlo pŕipci:énia.
Odberné plynové z ¿5 dedenie žiadateľa o pripnjeri e bude niinoené eíu existujúcEj ti híí mužnej sieť STI pnpoiovaoiemu plynovtJCU (PP) 
Z materiálu. D50 S prevádzkovým prailskcm plynu max. P M 103 l(Fa za už osadeným hlavným uzáverom plyni (HUP). PT sa 
rnc'nádzr pred pzrrtRl o u žiadateľa ô 2 1íifi {IDÍI775328Í
Ak ¿¡adatoľpri budovali prípoje lis  z sti. že (e nu lié  zmeniťpolohu Bxi&tuiúMtic HLJF tskrs lt, predižit alebo preložiť skiss.ijiic. PPj je 
povinný kontaktovať SPP-distribim a. a.e, za účelom uzavret a „Dodatku k zmluve ľ pripoj ér ľ  v ktorom hudú defirované nové teona oké 
podmienky
Odberné päynnvé zaradenie (OP7) žiadateľa o pripojenie nude pripajanij k existujúcemu ÍJTi pnpojnvanému |llynovoČU fPP), 00 
splnení podmienok; určených v í/u M n  terihnirikýoti frudmienka-úh pripojeniu

MaRZ zhaďjje žipoatsl o priso erie [okrem u.nce-ného rreradle plynu), nasledovne:
Pozostáva zo skrinky, hlavného ilzävem nlynŕi mq.jiátora ilHk.j p-ynu. a ostatných montážnych komponentov
Uniestnen e1 u cmntenP v murive objakiu pgrc č 21(55. 1ak. aby skrinka bola okáľa lei rtá a prisiupná 7 verejné ne priestranstva.
Výška osadenia MaKZ v Opletaní alebo v murive bou e minimálne 1 11 nad úľevbúu terénu.
Priestor 5knrky musí umožní bezpečnú montáž a demcnláž ragu ätora tlaku p tyíij,, u-čenéhe me-adle zemného plynu a celého 
príslušenstva bežný ti n á rad im.
Hlavný uzáver píynu fHUfri;
HEJP existujúci HUP je guľový uzáver ored rBCLilátoinm \ h ku plynu (v smeče priúčania plynu).
R egu I átijir tlaku r: Ivm i_ ÍR T'Pi
Vernosť a druh RTF urči p ’ojektenť RTF znaduje žaťa te ľ o pripajónio. R 1H bude umiestnený v MaRZ a musí mat p etnii revíznu 
správu,,
ľVterErie ZEmnéhojglynu.
Na zá-rlade predpokJaífHnóhti odberu stanovujeme na ire ra iu ŕ u d ijc u  zbmnáhu ulýňU u č e ré  .ne'adto ■ FlKdT G4 -  nozsltlp hrdiel ¿50 ± 
D,Ô Pred e t.-í fťiBradlórfl zemnÉho nlynu požadujeme umieste::' gpfcVý uzávei Osadiť určené me-sdto zemného plynu riĎŽe ba 
oprávnený pracovník S P P - cistr.búoia, a.g.
Umiestnenie plynomera musi byť riešené tek aby bol pc c-bvode obbch cresuvným mEtio zabezpeču.iicich uchytenie hrdiel oiyicmera k 
QPZ vy t verený vc ný manmu ladný priestor m ¡nimálnÉ 'Ocir.
□dne■ né_p!vírovézariade'i e_(OPZ):
C1P7 zrFríu e žiačaíeľo princieria h ze technické rÍHéír:ie OPZ zndpuvudu pi u u-kiíint a edbomý pracovník Blynovýctl ZEriederV1 

S, Č innosti BraváijzkQvateFa d is tr ib u č rei siete f F PS) a žiadateľa v procese pripojenia
5 P ̂ -distribúcia n.s ak,o PDS zabezpečuje: MONTÁŽ URCE\EKC MERADLA ZEMNÉHO PLYNU (určsré meradlo itilCS osacsré V 
ík roke  , ktoira zabezpečuje žiadateľ o pr pojeme)
ŽIADATE I) O PRIPO.JFNIF 7ABF7PFČU.JF NA U. AKTNF NÁKLADY
1 Dodávku a montáž MnR7 a RTP, skrinky e oaiaíných montáž n yeti komponentev, vrátnne potrebrej projektové cokumontncio 

v kígrej bude spraMvane i pnepojeme s esiatujúcin pripojovacim plynavodom
2. Zabezpečenia ¡urslušných povolení (dcikrutých orgánev i vlastníkov nehnuíeľnostŕ).
3. Vypracovanie projektovej dc-kumeniácie a rea-izáciu odbejnétlú p yndváiiO za-iadeniá (QP2).

Ak a ito  skutkový stav vyžigíe i skrátenie existujúceho prjpo|dvacieho plynovodu.

7a leohnické nešar ie OP7 íiadatetia zodpovedá projektant a [jutiorný praczivnik p ynových zariadení

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynpvých zgriaden' v zmysle Zákona c. 2&1/201Ž Z.z o energetike a o zn'ene niektcrýcn 
zákonov, Zäkcne ô, E(t/19V5 Zb c  Úiemnon pláTiovani P-aísvetnom pcr.Edku (StEvebaý zpkor) Vyn^Šky MPSVaR SR Č.
7 7 .  'ttornu sa ustanovujú podnobnosti na zaistenie hezpeiinosU a uckraTy zdravia pri práci s technickými zariadeniam tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickým g plynovým a ktorou sn ustonpvujú technické zariadems, ktoré '■-.n ppysitijij zo vyhraoeré icohrickč zariadenia, 
a v zmysle prisluénýoľt STN, STN FN, TPF, PTN a esiafných súvisiacich pre d p sov,



-ÍJr̂lloha č.2 k ZfnlLW&g pri ĵjcni
t£L

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného p Synov é ho zariadenia do distribuční
kategóri3 M MO oOMACNGST - (odber plyne ds HO Is. mSírok)

SK5PPD15O1Q71OQO4103
iVíicsŕo ú'otŕái/fry (POD)

8001240815
Evidenčné čisto

3. Postup žiadatelia pri MaRŽ
Žiadateľ je povinný zabezpečiť rse izáciu osadenia MaRZ ibe prostredníctvom oprávnenej" osoby, ktorá je odborne 3pô&coilá na 
vykcnávan a činnosti v p i y ná ■ ens ke v zmysle v zmysle Vyhlpky MPSVžťR RR a. 5MJ/200S 7 t k:oroc- sa dštanovujú podrobnosti im 
zaistenie bezpečn&s?; a ochrany zdravia pri práci s tschnickými zriadeniami tlakovými zrivlhacin , etektáôÓtýrni a plynovým 3 ktorou sa 
ijňttr!pvtj|ii technickú zariadariía, kíorŕ- sa považujú za vyhradené tecm cké zariadenia 
Spoločnosť ti P P -  diatŕibúcía, a s odporúča oprávnené osoby uvedené na vwvw.spp- distribúcia sk 
UPOZORNENIE:
Vjjripada realizácie prac vykonaných neoprávnenou csoboc nebudú splnené podmienky pripojenie a PDS nenainštalue merad o 
zemného plyrtu.

4. Moruši mflťadiá ¿temného ulvnu
Po vytrudrívani OPZ a jeho ddpojeni do MaKZ pradiožl žiadateľ poštou alebo osobne v Zákazníckej kance árii ľadresv zákazníckych 
kancelárii: -yrww.spc-d ■Eftiboda.sk k za účslom montáže určeného meradla zem nehe plynu tieto doklady od OPZ:
1, ZiádOáť o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti a montáž meradla 
2 Správa s odborne; prehliadke £ Skúške OPZ a VlaRZ ■ídpia
ľ: Zápis >:■ tlakovaj skúške OPZ a MaRZ kópia (nie starší ako C mesiacov}

UPOZORNENÍ b:
Predmetom Správy o odbernej preNiad'íe ä skúške GPZ a Zápisu o tlakovej skúške OPZ musí byt aj MaRZ Ytátane lyou a výrooného 
Čistá ■equláicra laku plynu .

ŕiaretel ¡e povinný min. 30 dní picd pre u pokonaným začiatkom oeberu idňom montáže unoenéíto meroda) uzavrieť s dodávate b m 
zemné nu n lyu  ZrnluvL o dudávkO zemného' plynu.

VlaStr kern MäRZ J# Žiadate' o pripojenie SPP -  dtáTibúotá, a s d aírih-.j.ije zemný clyn rio C:P7 na základe podmienok dohoda.jlýoh v 
Zŕn uve ú píl ¡Hyení k distribučnej sieti.
7. adatäl (odbaratef plynu) ju povinný jd.-žiavať pripojené O FZ v. .zodpovedajúcom teonn okom atáve nečas oeej doby pripojenia

Zhadováf npyé od herná plynová zaŕiaden e. rozširovať atábo rekohSťusysť ex síujúce cdberré plynové zariadenie, ktorého prevádzkou 
sa zmenia tétŕmc-te a obenodné podmŕrtky odberu olynu možno iba po predchádzajúce m súhlase prevádzkovateľa siete, re klenú je 
pripojený.
Zaaahova'. do odacmčťib plynového zariadenie,■ ktorým sa riiati ibuuje nsmeraiiý p.yn od htáviišhrr uzáveru plynu k nió=rié,T:i. meradlu 
Lož súhlasu prevádzkovateľa disťibušnej siete je zakázané.

UPOZORNENIE:
Toto vyjadrenie ll Oll a hrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenie, súhlasy alebo fiiľ opatrenia organov verejnej správy (napr. 
Stavebného úradu) ani fyzických íiFebá právnických nsčb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedených v tamto 
vyjadrení V zmysle všeobecne záväzných právnych: predpisov. Uvedené stanoviska, vyjadrenia, súhlasy alEbo in e opatrenia je 
povi ¡iný ¿tadataf zaobstarať si sám ne vlastné náklady.
Spoločnosť SPP ■ distribúcia, a. a. nezodpovedá za nevydanie potrebných nezhodnuti, stanovísk alebo súhlasov, ani za 
skutočnosť. ŽG V pri páde Ich neudelenia nie je mnžné pripojenie realizovať iným spôsobom tak. aby boli splnené podmienky 
Livtdenč V Technických podmienkach spoločnosti SPP -  distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľa distribučnej arete.

7fi ¡\iMl-fxmmy spjtlfthía vyííía JJHSú'Síljŕcfl TPP, 
FDS s prinomtm OPZ i:DS?

ňiM/po.iíi'ŕdänj.1 tom® cŕpsjenm 
edJtfrmŔhí ŕJiteflÄ: Ľálum iTtrsMŕičiä vt^ílrttía;

súhlasí 1112015 rnssiaťrok 21.9, 2015

ľ Dracavateľ vyjadrenie t? P P — diStľibuCl3h S-ií.
Mlynské nivy 44/b

025 ■ i Bratislava 2tí 
IČO:35ST S73R

Ing, Marek Štefiro, senior p'e pripájanie tfc distribučnej siete, tsi.iMSO
______________________________  , Frxiplŕ s fialka
Použité skratky v lexte: PZ - Flyná’onscč lariadsnie PP - Prpôjoyací pfynrjvôdj DS -  ŕ  mibwiá í eľ. ROS -  Prsvktekovŕle1 distribučné, sieie MeRľ 
- h'oracia e regulačná zestavz, FfTP ■■ Regulám- lak- plyne, 0P2 -  Odberné pŕynovŕ zariacenle TPP -  Technické fBílnr enky prpújenia, M2- Memcie 
zariadsnie, P D -  Prnjektnva dokurnenláciä HUP-' Hlavný uzáver plyn.


