
lD:  34303 /  1609

8001490316
Evidenčné číslo Zmluvy

27,    04.    2018

Platnosť Zmluvy do

ZMLUVA 0  PRIPOJENi
do distribučnej siete

/kategória -odberateľ plynu  MIMO  DOMÁCNOSŤ/

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

(ďalej  len „Zmluva")

medzi:

Prevádzkovatel'om distribučnej siete:

SPP-distribúcia,   a.s.
Sídlo   Mlynské  nivy   44/b.  82511    Bratislava
IČO.   35910739,  lč  DPH.  SK2021931109
Bankové spojenie.  VUB.  a  s`.  lBAN.  SK74 0200 0000 0000 0111  9353,  SWIFT/BIC   SUBASKBX

Zägt:pve:ypc,hnog:nšot:f:eog#arle?k-r3SĽÍosrúfr:r:::;l:,vaan'iéoddod,3'ssavložkač3481B
(d.alej  len    .`PDS`.)

a
Žiadateľom:

Obchodné meno (príp.  názov):   Obec Nedožery - Brezany
Konajúci  prostredníctvom:  JUDr.  Martin  Mol(ľý
Sídlo:  Družstevná 367/1, 97212   Nedožery -Brezany
lčo:  00318302`   lč  DPH:
Bankové spojenie:
Zápis v obchodnom  prip.  inom  registri   Štat.reg.org.SU  SR,práv.forma 801,hl.činn,84110
zastúpenýi:
Podľa  plnorpocenstva zo dňa
(ďalej  len  „Ziadateľ")

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

článok 1
Pojmy a úvodné ustanovenia

1,1.    Pojmy písané vel'kými začiatočnými  písmenami.  použivané v Zmluve,  majú tento význam

Pripojenie:    súbor    úkonov    ačinností    nevyhnutných    na    zabezpečenie    fyzického    spojenia    distribučnej    siete

;r:#oežr:rmpí,yand°ovsýtro::,r;%:een|:maaoťčľ°j:nn'te&Por:dmp:rk:::e°hvožraer,áddebne,:Zemnéhoplynuprocespripojeniazačina

Žiadost'  o pripojenie  do distribučnej  siete   (ďalej   len  „Žiadosť  o pripojenie"):   tlačivo   PDS,   na  ktorom  Žiadatel'

::ed::etr,:::,neej%ľeatjeúcpeDsažľauddoúsct::opr:pdo:ä:ľeeľeopTí3;toaúčkt:r:e[tooždmb,::nyeaí:y,ne%e:ozdadr:í::ľnn,3u:íčá:ťu::mpr,po„

Vyjadrenie  k Žiadosti  o pripojenie  (ďalej  len  „Vyjadrenie"):  stanovisko  PDS  k Žiadosti  o pripojenie,  ktoré  obsahuje

technické   podmienky  pripojenia   (najmä   miesto   pripojenia,   prevádzkový   pretlak,   dížku  a   dimenziu   pripoiovacieho

plynovodu,   umiestnenie   hlavného   uzáveru   plynu,   typ   meracieho   zarĺadenia   a  ieho   umiestnenie)    Vyjadrenie  je
Prilohou  č.  2 tejto Zmluvy a je jej  neoddeliteľnou  súčast'ou.

'  Údai  sa uvádza  iba ak táto Zmluva  nebude  podpísaná Žiadateľom  ale zástupcom  konajúcim  na základe

plnomocenstva /



ii= \

Pľipojovacĺ     plynovod:     zanadenie,     ktoré     slúži     na     pripojenie     odberného     plyno,ĺeho     zariadenia    ŽiEi==  :  =

do distribučnej   siete   PDS;   začína   odbočenim   zdistribučnej   siete   smerom   k odbememu   plynovému   zaria:±-.

Žiadateľa  a konči   hlavným  uzáverom  plynu.   Podmienky  zriadenia  Pripojovacieho  plyr,o.'c]u   definuje  táto  Zm,  . , :

v  Prilohe  č.  2.  Náklady  na  zriadenie  Pnpojovacieho  plynovodu  znáša  Ziadateľ.  Vlastníkcim  Pr:o,iovacieho  plynctvc:.

ie ten,  kto  uhradil  náklady  na ieho zriadenĺe.

Odbeľné  plynové  zariadenie  (ďalej  len  „OPZ").  zariadenie  Žiadatel'a  určené  na  odber  plynu   začína  za  hlavným

uzáverom  plynu a končí spotrebičmi,  OPZ ie  povinný zriadiť Žiadatel' na vlastné náklady

Odberné miesto:  miesto odberu  plynu vybavené  určeným meradlom  (meracim zariadenim).

1.2.    Právne  vzt'ahy  upravené  touto  Zmluvou  sa  riadia  zákonom  č.  251/2012  Z   z   o energetike  a o zmene  a  doplnení

niektoúch  zákonov  vznení   neskorších   predpisov,  zákonom  č    250/2012  Z.  z   o  regulácii  v  sietových  odvetviach

v znení    neskoršlch    predpisov,    všeobecne    záváznými    právnymi    predpismi    vydanými    na    ich    vykonanie,    ako

ai zákonom   č    513/1991    Zb.   Obchodný   zákonnlk   vznen'i   neskorš'ich   predpisov.   Spripojenm   súvisiace   práva

a povinnosti   PDS  a Žiadateľa   upravuiú   aj   Technické   podmienky  a   Prevádzkový   poriadok2   PDS   v p!atnom   znení

zverejnenom    na   webovej    stránke    PDS    (wwwspp-distribucia.sk)     Ziadateľ   svojim    podpisom    na   tejto   Zmluve

potvrdzuje,   Že   sa   riadne   oboznámil   s Tecmckými   podmienkami   a  prevädzkovým   poriadkom    PDS,   ktoré   sú
zverejnené na webovej stránke  PDS.

článok 2
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:

a)    PDS   nainštalovat'  Žiadateľovi   na   budúce  odberné   miesto,   uvedené   vžiadosti   o pripoienie,   na  svoje   náklady

meracie   zariaclenie   na   meranie  spotreby  zemného   plynu,   ak  dôjde   k  splneniu   podmienok   uvedených   vtejto

Zmluve,

b)   Žiadateľa vybudovať Pripojovací  plynovod  a/alebo vykonat' úkony v zmysle podmienok uvedených vo Vyjadrení.

článok 3
Práva a povinnosti zmluvných stľán

3.1.   PDS   ie   povinný   nainštalovat'   Žiadateľovi   `.ĺ!astné   meraci3   zari=c!s.  =   -3   r-:-€-=

súčasne splnené  nasledovné podmienky

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

b)     na    OPZ   boli    úspešne   vykonané   odbomé   skúšky   a odborné   prehliadky,    vykonanie    ktorých   ie   stanovené

:::::::::;ráevvaázdnzykT'apí:V:,#'fErnekdčpn':T:oajperíž',Uašdna{:ľ';eocvľnn:Cýky;mD'sn°prr:uakmá'žaptptsvpr:ázvuá:C8'oždebs::jj:r%Chľ.%§::
a odbornej  skúške vyhradeného technického  plynového zariadenia.3

3.2.  PDS  má  právo:

a)   pred   osadenim   meracieho   zariadenia   skontrolovať  splnenie   podmienok   stanovených   touto   Zmluvou,   najmá

podmienok  uvedených  vo  Vyjadreni,     a  uzavretie  zmluvy  o dodávke  a odbere  zemného  plynu,   prip.  zmluvy  o
združených službách dodávky a odberu zemného  plynu s  príslušným dodávateľom zemného  plynu,

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

3.3,  Žiadateľ je  povinný

a)    požiadat'    o vydanie    nevyhnutných         rozhodnutí    a/alebo    vyjadreni/súhlasov    potrebných    na    vybudovanie
Pripojovacieho plynovodu  (za predpokladu,  že je táto povinnost' stanovená vo Vyjadreni),

b)   na  svoje   náklady  vybudovať  Pripojovaci   plynovod   a/alebo  vykonat'  úkony  v zmysle  podmienok  uvedených  vo
Vyjadrení    a vybudovat'    OPZ    ato    vsúlade    s touto    Zmluvou,    Vyiadrením    a    podmienkami    vyplývajúcimi

z príslušných  rozhodnutí a vyjadreni  správnych orgánov, dotknutých orgánov a účastnikov konania,

c)    pred  inštaláciou  meracieho zariadenia  predložiť PDS doklady v súlade s Vyjadrením -Priloha č   2 tejto Zmluvy,

d)   umožniť PDS inštaláciu  meracieho zariadenia a poskytnúť PDS súčinnost' potrebnú  na realizáciu  pripojenia.

2  Schválený  Úradom  pre  regulácu  sieťových  odvetví  v súlade  s  §  13  ods.  2  písm.  a)  zákona  č   250/2012  Z   z

3o§r:gutaych,,ššsk,;ť%ýs#v%tž,ačch5Voáľ2eonógnezsžorí:g:opuresdap,:3tvanovujúpodrobnost,naza,sten,ebezpečnost,

aochrany    zdravia    pri    práci    stechnickými    zariadeniami    tlakovými,    zdvĺhaci'mi,    elektrickými    a  plynovými
a  ktorou  sa  ustanovujú technické zariadenia,  ktoré sa  považujú za vyhradené technické zariadenia

2



3.4. Ziadatel' má právo:

a)    na vydanie Vyjadrenia k Žiadosti o  pripojenie v lehote stanovenej  všeobecne záväznými právnymi  predpismi  ,

b)    na  montáž  meracieho zariadenia,  ak sú  splnené  podmienky stanovené touto Zmluvou,  najmá  predložené doklady

v súlade s Vyjadrením  -Priloha č.  2 tejto Zmluvy.

článok 4
Realizácia  pľipojenia

Za  účelom  montáže  meracieho  zariadenia Žiadatel'  po  tom,  čo splnil  podmienky  stanovené  touto  Zmluvou,  predloží  PDS

„Žiadosľ o realizáciu pripojenia  do  distribučnej siete  a mon{áž  meradla" ,  pr'ilohou klorei musia byť doklady  preukazuiúce
splnenie  podmienok uvedených  v bode 3.1.  pism. a)  a b) tejto Zmluvy.

Článok 5
Cena za pripojenie

#odsa,!e:',4V,iui::áužapvr,eev,:ťz,:;,:ýžm|Ľ:r;azdakpq:t,|EBScaen:ozzah::,::,t;:,eú6?dzuž,Pardea,:?guvlákc:,uegs;::'omv,yĹc:doodmvá:vníosč,'s:8
dístribučnej  siete  v  sume  180,30    €  (bez  DPH)    Ktejto  cene  bola  uplatnená  daň  z  pridanej  hodnoty  (DPH)  stanovenä

prislušnými  právnymi  predpismi   Celková uhradená cena s  DPH  predstavuje 216,36 €

Článok 6
Poučenie o povinnosti PDS týkajúce sa štandardov kvality

6.1.    PDS   je    `/zmys)e   všeobecne    záväzných    právnych    predpisov    povinný   dodržiavat'   štandardy   kvality;    evidovat',

.-.. '+::r::c\`,ra:    zi,'€re;'ňo`/a{.  Údaje  o  štandardoch  kvality  a  na  požiadanie  ich  predložiť  Úradu  pre  reguláciu  siet'ových

=:    s:=-==-==.    .  ,=   :..   .=   a.i   [(  somré   určenie   technických   a   obchodných   podmienok   pripoienia   OPZ   do

.=~É    s  ===   ==   3 :   =-     =ť=   =;a  ĺť3ť',,  sa  Zi3dost  o  pripojenie  stane  úplnou    Ziadost`  o  pripojenie  sa  považuje  za

==   .   ===   . =:-.=  :=-3  za  :-;c.3-i s  :ip  saria  na  Účet  PDS  a  ak  zároveň   Ž!adost` o  pripojenie  obsahuje  všetky
- 5  J = =` 5  =  = C ., J r S - -._J`

6.3.   Ak  PDS  preukázaterne  nedodrži  uvedený  štandard  kvality,  je  povinný  uhradit'  Ziadateľovi  kompenzačnú  platbu  za

každý  aj  začatý  deň  nedodržania  štandardu  kvality  vo  výške  5  eur,  najviac  však  500  eur   Žiadateľ  nie  je  povĺnný

preukazovat'  nedodržanie  štandardov  kvality.   Uhradením  kompenzačnej   platby  nie  je  dotknutý  nárok   na  náhradu
škody.

Článok 7
Distribúcia zemného plynu.  údržba a opravy pripojovacieho plynovodu

-`      ====-=     .-`=-,  .€   .  =s-_-. =~  =+==.=,==  3-:  :  :ir:.cdu  alebo  Žiadater.  ktorýje  vlastnikom  Pripojovacieho  plynovodu

s=  -=~=:-=+.,    s.F  =s     :=.,   ==S   jž  .=    3rpojoĺa3i   p(ynovod  ako  súčast  svojej  distribučnej  siete,   ato  výlučne  na

= s==j:  L   :  .-L   ==   ==Z      Žada:eĺa   Žiadater je  povinný  zabezpečit.  uvedený  súhlas  počas  celej  doby  distribúcie

=s~-s-:  :  ,,-j  ==z  =ipc,c .ac   plynovod   Ak sa  kedykorvek v budúcnosti  vyhlásenle Žiadateľa  podľa  prvej vety toh{o

=jse{ij  u`täže  ako repravdivé.  môže  si  PDS  uplatnit' nárok na  náhradu  škody,  ktorá  mu z tohto  dôvodu  vznikne,  voči

Žiadaterovi.

7.2.    Žiadater,  ktorému je  dodávaný  zemný  plyn  cez  Pripojovací  plynovod  zároveň  berie  na  vedomĺe,  Že  údržba  a opravy

tohto  Pripojovacieho plynovodu sa uskutočňujú  nasledovne:

a)   PDS je  povinný na svoje náklady a zodpovednost':

(i)       vykonávat'  bežnú  údržbu  a  sledovanie  celkového technického  stavu  pripojovacieho  plynovodu  (pochôdzky,
kontroly trás,  kontrola tesnosti),

(ii)      zabezpečit' odborné prehliadky a odborné skúšky pripojovacieho plynovodu,

(iii)     zabezpečit'    odstraňovanie    porúch    Pripojovacieho    plynovodu    bez    potreby    výmeny    potrubnej    časti

(„j#;|;nňniycč'í:a:do:t::dľki#auo:,ísaa:#:9,Ž:o::|:ot:b:::dvr;;z:i;e:b'j'oZporätva:yn,po,ovac,ehop,ynovodu,navykonan,ekto„

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   s   výnimkou   činností

:#aesnoýmchžľa::tse:,::Ch(ĺ)až(iiii)jakoajzmenyprip0jovaciehoplynovodu,môževykonaťlenspredchádzajúcim

b)   Žiadatel' je  povinný  na  svoje  náklady  a zodpovednosť  zabezpečiť  najma  odstránenie  poruchy,  ktorá  spočíva  vo

výmene  potrubnej časti  Pripojovacieho  plynovcjdu  a/alebo domovej  regulačriej zostavy.3/



73;;:k#:;:::e:j,:;:o#:žš}:;!í;;:Sn:;:°;:p;n;a;:Voyjr:::j:j:o;%ij:tnjocľeh:i;Í;:::::;!n:;;n;Íj;apn:°es:j;:t;#;:o:p:r!|§;d%;;Zí!i:e;:Z:n:ap;}!pn:!,#m:tž:;:;d;:t::i

je  povinný  uhradiť PDS  náklady,  ktoré  PDS  na opravu  Pripojovacíeho plynovodu  a/alebo domovej  regulačnej zostavy
vynaložil.

7.4.    Žiadateľ  sÍ je  vedomý,  Že  v prípade  zmeny  vlastníka  Pripojovacieho  plynovodu  (najma  v súvislosti  s predajom  alebo

iným  prevodom  plynofikovanej  nehnuteľnosti), je  povinný túto  skutočnosť  bez zbytočného  odkladu  pisomne  oznámit

PDS  a k pisomnému  oznámeniu  doložiť vyhlásenie  nového  vlastnika  Pripojovacieho  plynovodu  o tom,  Že  pristupuje

k tejto  Zmluve.   Do  dňa  doručenia  oznámenia  a vyhlásenia  podľa  predchádzajúcej  vety  je  povinnosti  vyplývajúce

z  tohto článku  Zmluvy  povinný  plniť Žiadatel'.

článok s
Záverečné ustanovenia

8.1.    Do  podpisania  tejto  Zmluvy  Žiadateľom  sa  text  Zmluvy  považuje  za  návrh  na  uzavretle  Zmluvy,  ktorý  je  Žiadateľ

povinný akceptovať nasledujúcim spÔsobom a v týchto lehotách:

a)   podpisať všetky vyhotovenia  návrhu  na uzavretie Zmluvy,  a

b)   doručiť všetky  vyhotovenia  návrhu  Zmluvy  (podpísané  Ziadateľom)  PDS  najneskôr do  30  dni  odo  dňa  doručenia

návrhu  na uzavretie Zmluvy Ziadatel'ovi.

8.2.    Po   včasnom   doručení   všetkých   Žiadateľom   podpisaných   vyhotovení    návrhu   na   uzavretie   Zmluvy,    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  podpisu oboma zmluvnými stranami.

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

8.5.   Akékol'vek zmeny,   dodatky alebo zrušenie tejto Zmluvy si vyžadujú  pÍsomnú formu

8.6.    Uzavretím  tejto  Zmluvy  sa   nahrádzajú   všetky  doterajšie   vyjadrenia  a  dohody  medzi   zmluvnými   stranami,   vrátane

uzavretých  zmlúv  o  pripojení  (s  výnimkou  ustanoveni   upravujúcich  vysponadanie  vzájomných  vzt'ahov  zmluvných

strán  po zániku  zmluvy),  týkajúcich  sa  pnpojenia  budúceho  odbemého  miesta  Žiac!a{sra do  dis{ribĽčns.  s'=:=

8J.;,;nso,á#ľ2:áškzoad;,e#odr3nž:a:oa#::ä;,o3|ajesbúov,:í!ä:,r:n:ísduohj:::#:,t;:,bonvyacc|enh:#nuodvoovdaun::eiTijsoovbaacLeho

sB.ťepJínpéahdoepz,Tneuny,gv':S:::|:éT'apbáíanž:#::rupt8iľ:ds:,Vočuazsaevr::ep::§'astekuteít:ejzom`ž#u:eĺek:o|rita:áô:|°eukmzeúaed|:

subjektu v osobe Ziadateľa

8.9.   Táto  Zmluva  zaniká  doručením  oznámenia  o odstúpení  od  tejto  Zmluvy,   pokiaľ  právo   na  odstúpenie  od   Zmluvy

vyplýva zo všeobecne závázných  právnych  predpisov alebo v prípade,  ak  PDS  nebude  mať oprávnenie  pripojit' OPZ

k  Pripojovaciemu   plynovodu   a/alebo   Pripojovací   plynovod   k distribučnému   plynovodu   ku   ktorému   malo   byť  OPZ

alebo  Pripojovací  plynovod  pripojené  podľa  Podmienok  pripojenia.

8.10.     Táto Zmluva zaniká  uplynutím  lehoty 24  mesiacov odo dňa jej  uzavretía,  ak Žiadateľ v tejto  lehote  PDS  nepredloží
Žiadosť  o realizáciu  pripojenia  do  distribučnej  siete  a montáž  meradla  a nepreukáže  splnenie  podmienok  podľa

bodu 31    pism   a) a b) tejto Zmluvy.  To  neplatí,  ak omeškanie Žiadateľa bolo spÔsobené konaním zo strany  PDS

8.".     Vprípade,   ak   táto   Zmluva   podľa   bodu   89     alebo   810    tohto   článku   Zmluvy   zanikne   (svýnimkou   prípadov

spÔsobených   vyššou   mocou4   alebo   prípadu   ak   PDS   nebude   mať   oprávnenie   pripojit'   OPZ   k pripojovaciemu

;l)::::ťp:;febnoé;:'319:oígáL:;ynnookv:rip#':,t:',:uai:í.mäkpiľandoštoeťpokž,akdt:r;Bš.m3loonbčt'n:ep,:,,3'žbmo,u:r;:,o:oš3cŠ
oprávnený  od  Žiadateľa  požadovat'  úhradu  všetkých  nákladov,   ktorévvynaložil  v súvis!osti  s prípravou  pripojenia

budúceho     odberného     miesta     Žiadateľa     dodistribučnej     siete.     Ziadateľ     sa     zavazuje     náklady     uvedené
v predchádzajúcej   vete   zaplatit'   PDS.   Zmluvné   strany  sa  dohodli,   Že   ich   práva   a povinnosti   podľa  tohto   bodu

Zmluvy zostávaiú zachované aj  po zániku tejto Zmluvy.

8.12.     Žiadateľ  udel'uje  PDS  súhlas  so  spracovaním  osobných  údajov  Žiadateľa,  najmä  nie  však  výlučne,  na  získavanie,

:hnräsTá#v,:knj,ed,a.íuazons:Tne,rcáhvaún::jovvžľaží:::íä,zaprúečper,?cmúvuazn::,re,,uac%ľoávza:',eu,v,,s%,Ísíumpenne,n'á;ebgo;%tnočvean|:j
vsúvislosti   s  plnením   podľa   tejto   Zmluvy,   prevádzkovanim   distribučnej   siete   alebo      na   účely   komunikácie   so

4  Definovaných  v  Pi.evádzkovom  poriadku

4



Žiadatel'om   a/alebo   iného   informovania   Žiadateľa   ohl'adom  možnosti   využ{vania   a/alebo   propagácie   zemného

3:#rľbu:nr:,ZSs:eht:°pSD°Šny;C:o#:j::a:še,:et|:!ho#áejtn°enzym:Upvr:c::at9°a:UpBršp°pj:ť:are:yp#oesht:eu:%nv°astt:{S{ž;:#ei
berie  na  vedomie,  Že  udelenie  súhlasu  podľa  tohto  bodu  Zmluvy  je  dobrovvoľné  a  možno  ho  kedykoľvek  odvolat'

pÍsomným   oznámenim   o odvolani   súhlasu   doručeným    PDS.   Zároveň   Ziadateľ   berie   na   vedomie,   Že   môže

áes:š::\veen|evy,::|t;s::jdeupžá#u3;d:ä§n::píaáti:,n:ečsp'2s2tí:::3píat:o:t,o:hpr::ádoe:o#|a#j,v:,:loaLnnoem#|
nesúhlas  so  spracovaním  osobných   údajov  spôsobom  a  na  účel   podl'a  tohto   bodu   Zmluvy,   resp.  tento  súhlas

kedykoľvek  pÍsomne  odvolá.

8.13.     Žiadatel'  udel'uje  PDS  súhlas  s poskytnutim  osobných  údajov  Žiadateľa  uvedených  v tejto  Zmluve  dodávateľom

zemného   plynu,   ktori   majú   udelené   povolenie   na   podnikanie   venergetike   za   účelom   informovania   Žiadateľa

o  možnostiach dodávky zemného  plynu,  a to na dobu troch  rokov odo dňa  uzavretia tejto Zmluvy   Žiadateľ berie  na

::::::e;ÍĹeou::lveo,:en;#ha,:gupä:';aučt::;omb3dDuSZž;::ťe,:!:abdrgtve:,''::r:emn3ŽJeod:om,ke:džyekoĽvôežkeokdevdo;%ľ::Sko,,nuýžTť
svoie   práva   podľa  §   28  zákona  č    122/2013  Z    z    oochrane  osobných   údajov  vplatnom   znenĺ.   V prípade,   Že

Žiadater je  právnickou  osobou,  udel'uje  PDS  súhlas  so  spracovanim  údajov  Ziadateľa  uvedených  v tejto  Zmluve

s:ésobom  a  na  účel   poclra  tohto  bodu  Zmluvy,   ato   na  dobu   neurčitú,   pričom  tento  súhlas  možno   kedykoľvek

=ť , :  3.  :.s,:rrrľ;m  c.znárĺiením  o odvolani  súhlasu  doručeným  PDS   Ustanovenie  tohto  bodu  Zmluvy  nenadobúda

=  =--==:   .  =-===   =s  Í=j3[eT   nižšie  označil  možnost'  neudelenia  súhlasu  so  spracovanim       (osobných)       údaiov

=:is:::~     =     -:      .i=      c=j-a    tohto    bodu    Zmluvy

=.-==    ::   s:`a::'.`anim  jeho   (osobných)   úclajov   uvedených   \/tejto   Zmluve   spôsobom   a  na   účel

s=    .,3==3    ==   ťs=   :+ra±u   na   D'ipadn`/   iesúhlas   Žiadateĺa   so   spracúvaním   jeho

=  -=   .:=   ===  =  :::=  ,   :   `2  =  313  t3,:3  Zm'uir/   je  PDS  podra  zákona  č.122/2013  Z

=    =   =:--=-ť   =s:=-,='   .==  =  ,    .   =  =-.-=~   =r=-==-=.+=-,   s:r3:J.ä:   cs3biš  uda.e  Ziadateľa  aj  bezjeho  Súhlasu,

=.    ť  -:   -=,  .-r .-.- é   -=   =  -=-s  =~  j„   33:=   -=  ==-rár'j  :-a,   a  pra/om  chránených  záujmov  PDS  alebo  tretej

s:.3r,    na.~a  .  r=-,:   c:--=-,y  naje:Ku   .1iar,:iycri  aLebo nycn  záujmov  PDS alebo tretej strany

sJ5.feíte.kožvme,:vpy',soaTenbo.st'n:aazda,k::::í:;t:úz#;usvyai:ebboož,:íá',s:ís;'ršuňkoážas,3ľ::s';!:túmnnaeag:::umľvä%nädv,ezsáuh'anv:

doručovanie  pÍsomností   Za  deň  doručenia  pÍsomnosti  na  adresu  podľa  prvej  vety  tohto  bodu  sa  považuje  aj  deň,

v ktorý  zmluvná  strana   ktorá je  adresätom.  odoprie  doručovanú  pisomnost'  prevziat',  alebo  v ktoú  márne  uplynie

.\:=-Š  ť=::  =.= '.r.,ĺij .'+-jíL3 si  zást5"r`'/  r,a  pošt5.  a'5bo v  ktorý je  na  zásielke  doručovanej  poštou  zmluvnej  strane,

==~=s-.-=+:=~  ==ŠT ,.-.. =+=Ťs+:  ===-s~.'`a   Žs  _aťresat sa  odstahovaľ.  .adresátje  neznámy"  a!ebo  iná  poznámka

=-=-==    .      Z,a::s::[rp,o.eme
=r':-a  č   2      \../,tja=reri§

Žiiína    dňa    28.    ĺ?4      2016

Za

dňa  2r.v.  .?o 76

/1-uŽERŇ,-

j
í

za žiadateľa  o ripojenie
Obec Nedože -Brezany



'.,..,,

Distĺibúc.ia

SPP -djstribúcia, a s
Mlynské nivy 44/b,

||ffiQri°ffi|i|'ffli[6ľi,|m

825  .11  Bratislava

ž,adoi:ao,čár:p|::e#:%dgä';;hcoNgšto-Váá3Šra;,,aydneunáaod6ooť,is"ib37réonk:j

lčo.  35910739, Zápis v Obchodnom registri
Okresný súd Bratislava  1.  oddiel:  Sa,  vložka  č.:  3481/8

dodávky (POD)(.)Miesto

r,  ' , /,-/ ĺr.l'  ,,' Ĺ;l_=+=.HTI
do distribučnej  siete`.)Evidenčné Číslo Zmluvy o pripojení

UDoaomenie:  Po  prijati  a konm  žiadosti  Váiii  stočnosť SPP  -distribúcia,  as.  zašle  faktú"  "  úhradu  poplatku  za
pripQiei`ie vo výške 216P6 G V pripacle, ak padávate žiadost. osobrie v zákaznickej kancelárii,   môžete poplatok za piippjeiiie

i.i:Í!ui!`;;;ľlť::::ri::íš:i;i?:,;!:Í,;iiv,.!ái,::Í::j:n;;í!:::::,j:,!,i:o;jt;i;,:bé`í;";i`d:;;ibg;,::::,,:.;,i;::ľ;šit,:,:o,.::';:`::::b;|i:;_:Í;;;`;::.,*,';;,t::_i;\t,,;:iľ;j!';:::iľ;;'ii`Lé:l.:;:o:uť;:.Íii`!'ii`i:
Vašu žiadost' za mkompletnú a  návĺh Zimluvy  o pripojeni db ďstribiičnEi siete Vám nebude zaslaný.

oža  ovaný           rzemn    opynLlniii=
Rok Ročr`ý odbeľ

Odber Odber MČH,malny Maximalny Mlnlmálny M,n,ma ny

v letnom v zimnom hodinovy hodinový hodinovy hoďnovy
období obdobl odbeT odber odbeľ odber

v letnom v zimnom v 'etnom v z.imnom

období Obdobi(11) obdob'm3/hod obdob'm3/hod

tis. m3/ rok iis.  m3/ rok tis.  m3/ rok m3/ hod_ m3/ hod.

1,96 0 0.54
201620172048ZO19 1250 0 1250 0

251025102510 0 2510 0 1,96 0 0,54

0 2510 0 1,96 0 0.54

0 2510 0 1,96 0 0,540,§4

2020 2510 0 2510 0 1.96 0

Požadovaný   odber  zemného  plynu  je  vyiadrený  v m3  pĺi   kvalitativnych   parametíoch   plynu  stanover`ých  Technickými  podmienkami^--1.._,..._.._....I..1...__.,,1._..I_....__.._.±....`.-^_.....H__11...n.l`nr.r`.._.1.0_..`



q)  = 0% (suchý plvn).  Letným  obdobim sa  rozumie časový interval  od  1.  4_  do 30.  9.  Bežného roka  (t Í.  2.  a  3.  Štvít'rok  bežného roka).

0 Počet Názov Max.  hod Max   hod Max   oclber Ročný odber Preváclz Term'n
.9o rovnakých plynového odbeí za odber za podľa vypočĺtaný pretlak pre uvedenia00 druhov spotrebiča, jeden vše'ky súčjnnosti Z max. spotrebiče spotrebičov

Í?
(typov) výkon spotreb\Č spotrebiče+\+ využ,tia odberu do
spotreb vkw (tzv-št'`tkový) spotreblčoviho_d) podľasúčĺnnostivyuž,tiaspotrebíčov prevádzky(mesirac/rok)

1

ks (m3/hod/ks) ('is.miF
_Ta)

1

Tige'condens18/25l{KZ21

1,96 1,96 1,9Ô 2510 300 09/2016

_

('2)1,96 1,96 2510

Poznámka
• v prípade  areálu  uveďte  pcičet odbemých  miest  (objekty/prevädzky),  ktoré  ŽiadateT  uvažiije  v budúcnosti  zriadit' a na  ktorých  budú

inštalované obchodné meradlá plynu
i  počet  bytových  jednotiek  a  nebytových  priestorov,  kde  biidú  inštalované  obchodné  meradlá  plynu  v prípacle  plynofikácie  bytového

domu
i  počet  bytových  jednotiek  v bytovom  dome  a max,   hodinový  odber  pre  Účely  varenia  v prípade  plynofikácie  kotolne  jestvujúceho

bytového domu (napr`  odpojenie od CZT)
adne iné do informácie

Spracovatel'žiadosti
Meno a pnezvisko spracovatera žiadosti..                         mgiBgĽTULÉ±
Telefonický kontakt na spra covateTa ž.iad osti :                           0905318249

Poučenie

žiad ateľ pod pisom tejto žiadostj potvi.dzuje
a) pravdivosľ vyššie uvedených  údajov a Údajov uvedených v prílohách,
b)  súhlas  so  spracovanĺm  svojich  osobných   údajov  uvedených  v  tejto  Žiadosti  v  infomiačných  systémoch   SPP-ďstribúcia.a.s„   v
rozsahii  potrebnom  na  výkcin  činnostĺ  podl`a  udeleného  povolenia  na  podnjkanie v  energetike,  ako  aj  na  jch  poskytnutie  dodávateľovi
plynu   uíčenému  žiadateľom  na  spracovaníe  na  rovnaké  účely  a  v  rozsahu  polrebncm  na  výkon  činností  dodávatel'a  plynu  podľa
udeleného povolenia na podnikanie v energetike.

•1,s.'+ ,ť,/  t
Dátum Podpis
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Príloha č.2  k Zmluve  o  pripo]eni

|Wjadreniekžiadostiopripojenieodbeméhoplynovéh®zariadeniadodistribučnejsieftkategória ~  MIMO  DOMÁCNOSŤ -(odber plynu  do  60 tis   m3/rok)

SKSPPDIS010410178721
Miesto dodávky   (POD)

8001490316
Evidenčné Číslo

Žiadateľ  o  pripojenie:

Obchodné  meno:

Sidlo:

IČO.

Obec Nedožery -Brezany
Družstevná 367/1,  97212  Necložery -Brezany

00318302

Tel. kontakt.                               0905823555

0dberné miesto:

Hviezdoslavova 370 L              1/12          J
Parcelné číslo

Prevádzkovatel' ď stri b učnej siete :

SPP -distribúcia, a.s.
Mlynské  nivy 44/b

82511    Bratislava

IČO:   35910739,     Zápis  vobchodnom  regis(n

Okresný  súd  Bratľslava  1,  oddiel:  Sa,  vložka č.:  3481/8

Nedože -Brezany

Obec / Mesto Katastrálne územie

Pnpojenle    odbemého   plynového   zariadema    (OPZ)   žiadateľa   kdistribučnej    sleti    prevadzkovanej    spoločnosťou    SPP   -
distrbúcia+  a.s   sa  zreahzuje  za  podmienok  uvedených  v  tomto  \/yiadrení  k žiadc6ti  o  prpojenie  OPZ  budúceho  odberateľa
plynu  mirno  domácnosti  k  distĺibučnej  sftgti

T:ť:   ť.Ta=€r_ s   riie  ie  možné  Doužit'  ore  účely  konaní  podľa  zákona  č   50/1976  Zb.   o  územnom   plánovaní  a stavebnom

==-==J_.=    s==.===+.'   =äĺ=r     .Trs-_'  rss<orších   predpisov,  prípadne  iného  osobitného  predpisu,   a  podobne   ho  nie  je  možné

1.  Techn}cké arametre

==žia:a{  SPP-D  o  vydanie stanoviska k  projektovej  dokumentácii  stavby

-,;  Fr-poierLa    .  .  S-:  ,=i  ==  ==_=  .  Ĺ=  =L:  =_VN3ycDU   OSADENIE  REGULAČNEJ  ZOSTAVY

Ĺ  '',==_ir_i  ==,'„`=-r  =_. ``-

Určené  meradlo zemného  pľynu:  BK <T  G4 -r3zs{Lp  h-ďei  250  ± 0,5

Pripojenie odberného plynového zariadenia   do distribučnej sieti a miesto pripojenia:

Odbemé  plynové  zariademe  (OPZ)   žiaclateľa  o  prpojenw3  bude  pnpojené   k  STL  pnpQiovaciemu  plynovodu  (PP),  ktoré  bude
spíňat' parametre  určené v tychto technickych  podmienkach  pripoienia.

Pripojovací  plynovod  (PP):

==  ==PTT_ťlJ=  =+=iTEĹ  C  PRipcJEME  (ckr5rr  určeného  meradla  plynu),  a  bude  spíňať tieto  kritená.

PP bude vybudovaný   z polyetylénového  materiálu D32.
PP  bude  ť)ripojený k  existujúcej distribučnej sieti -STL plynovodu  (ID  2435161)  DN80 z oc:el'ového mfiteri_flu_  _S
prevádzkovým pretlakom plynu   max.  PN 80 kpa. ktorý sa nachádza na ulici Sládkovičova pred pareelou  č_. .1./_5_.
Vzdialencs:   hla`,Tiéhc  uzáveru  plynu  (HUP)  od  navrhovaného  miesta  pripoienia  na  existuiúcu  distnbučnú  sieť  (DN80)
buae  cca  do  30  mT  podra  podmienok  vterene   Ukončenie  nadzemnei  Časti  PP  biide  situované  v meracej  a   regukičnqj
zostave  umiestnenej  štandardne  na  hranicH  pozemku  a  mechanicky    chránené ochramým  potrubím.

Meľacia a  regulačná zostava   (MaRZ):
MaRZ ZRIAĎUJE ŽIADATEĽ  0  PRIPOJENIE  (okrem  určeného  meradla zemného  pmu),  a  bude spíňať tieto  kritériá:
Pozostava zo skrinky,  hlavného uzáveru  plynu,  regulátora tlaku plynu a ostatných  montážnych        komponentov
Umiestnenie.    v oplotení  parc.  Č.   1/12  (resp    na  fásáde)  tak,  aby  skrinka  bola  otváratel'ná  a  prístupná  z  vereiného

priestranstva.
Výška osadenia  MaRZ v gplotení  alebo v murive   bude minimálrm  lm  nad  úrovňou  terénu.
Priestor  sknnky  musí  umožnw  bezpečnú  montáž  a  demontáž  regulátora  tlaku  plynu,   určeného  meradla  zemného
plynu  a celého  prislušenstva  bežným  náradím.

H,avnýH#V#,Äg#ÉHáÁPB:ATEĽoPR,PojEN,E,HUpbudespíňaťtíetokr,{érffi.

Hup  určuieme guľový  uzá\/er pred  regulátorom  tlaku  plynu  (v smere prúdenia  plynu)

Regu'áRt°+:L++ÄE++EUŽ(,L#A)riĽopRipojENiE,e„i.,estnenývMaRzamusímaťpiatnúrevíznusprávu

Ivleranie zemného  plynu:
Na  základe  predpokladaného  odberu  stanovujeme  na  meranľe  odbeu  zemného  plynu   určené  meradlo  `  BK 4T  G4  -
rozstup  hrdľel  250  ±  0,5.   Za   meracllom  zemného  plynu  požadujeme  umiestnft'  guľový  uzáver   Osadft'  určené  meradlo
zemného  plynu  môže  iba oprávnený pracovník  SPP ~ distnbúcia,  a  s..
UDozomenie.     Umiestnenie    plynomera    musí    byť    riešené    tak,    aby    bol    po    obvode    oboch    presuvných    matic
zabezpečujúcich  uchytenie  hrdiel  plynomera  k  OPZ vytvorený voľný manipulačný  priestor minimálne  10cm

Strana   1  /4



Distľibúcla

Pííloha č.2  k Zmluve o  pripojenĺ

ľyjadreniekžiadostiopripojeníeodbernéhoplynovéhcmiiadeniadodistribučnejsietekategória -MIMO  DOMÁCNOSŤ h  (odber plynu  do  60 tis   m3/rok)

SKSPPDIS010410178721
Miesto dodávky   (POD)

8001490316
Evidenčné Číslo

°dberäépž'yznR?Äe;ĹajrÉaž:AnieA(T°EPĽZčpRipojENiEazatechn,ckériešenieopzzodpovedáproiektantaodbornypracovník

plynovych  zariadení

2.  Člnnoetl  Drovádzkovatora dLstribučnel slote (PDsl a Žladatera v procoso  prlpoĹonla

SPP-distribúcia,  a.s.  ako  PDS   zabezpečuje:  MONTÁŽ  URČENÉHO  MERADLA  ZEMNÉHO  PLYNU  (určené  meradlo  bude
osadené  v skrinke,  ktorú zabezpečuje Žiadateľ o  pripojenie  ).

ŽIADATEĽ  0  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             Zabezpečenia  prĺslušných  povolení  (dotknutých  orgánov i vlastnĺkov nehnuteľnostĺ
5           Zemné a montážne   práce  súvisiace   s vystavbou  pp,
6.           Dodávku  a  montáž   MaRZ -HUP,  RTP,   skrinky  a   ostatných  montážnych  komponentov,
7.           Spatné  povrchové  úpravy  po  realizácii  pp,
8            Skutkové  porealizačné   zameranie  pp  od  bodu  pripojenia  k existuiúcei  distribučnej  sieti  po  HUP
9            Vypracovanie  projektovei  dokumentácie a   realizáciu  odberného  plynového  zariadenia  (OPZ)

Za technické  riešenie  PP  a  OPZ žiadateľa zodpovedá  projektant a odborný pracovník plynových zariadení.
Žiadateľ  ie   povinný   realizovať  výstavbu   plynových   zariadení   vzmysle   Zákona   č    251/2012     Zz    oenergetike   a  cyzmene
niektorych   zákonov,   Zákona   č    50/1976   Zb    o  územnom   plánovanĺ   a  stavebnom   poriadku   (Stavebný   zákon),   Vyhlášky
MPsvaF`   SR   Č    508/2009   Zz„   ktorou   sa   ustanovujú   podrobnosti   na   zaistenie   bezpečnosti   aochrany   zdravia   pri   práci
s technickými  zariadeniami  tlakovymi,  zdvíhaclmi,  elektrickými  a  plynovými  a  ktorou  sa  ustanovujú  technické  zariadenia,  ktoré
sa  považuiú  za  vyhradené  technické  zariadenia,   a  v zmysle  príslušných  STN,  STN  EN,  TPP,   PTN    a  ostatných  súvisiacich
cr€dp;sov

3.  Postup žiadatel'a  pri vÝstavbe  prii]oiovacieho plynovodu (PP)

Pred     podaním   žiadosti   o   stavebné   povolenie   alebo   ohlášku   drobnei   stavby   PP   ie   žiadatel'    povmný   zas!aťproiektovú
dokumentáciu  PP  na  odsúhlasenie  PDS  na   oddelenie  prevádzky.  Originál  resp.  kópiu  Zmluvy  o  pripojení vrátane  vyiadrenia k
žiadosti  o pripojenie je  potrebné  pri!ožiť do dokladovej  časti  vypracovanej  PD

•        Doporučujeme,   aby   Projektová   dokumentácia   PP   bola     spracovaná  tak,   aby   PP   bol   riešený   ako   samostatný
stavebný objekt (SO)

•        Doporučuieme  aby  žiadateľ  predložil   na  schválenie   proiektovú  dokumentáciu   okrem  analógovei   (papierovei)  aj
v elektronickei  fome  (formát pdf)

Adresy  na zaslanie projektovej dokumentácie   sú  uvedené na web stránke SPP distribúcia, a,s,
httD://www.soo-distrtbucia.sk/sk   kontaktv/sk   poskvtovanie-stanovisk

Pred realizáciou PP je žiadatel' povinný požiadat' PDS o vytýčenie existujúcej distribučnej siete, ku ktorej sa bude PP
Prjpáloat'.g§#mNy#Éeen:a:e±gšsDfep:diiŕs::ĽFdEÉž;šwmsekra°n%neff:yD#=kkaéc#,/vsyk4Z4'/ab:°8S2t5°;,V#äc#vaa/eb°

Žiadateľ   ie    povinný   zabezpečiť   realizáciu    PP   iba   prostredníctvom    oprávnenei    osoby,    ktorá   ie   odborne   spôsobilá   na
vykonávanie  činnosti  v plynárenstve  vzmysle  Vyhlášky  MPsvaR  SR  č.  508/2009  Z z ,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  na
zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  s  techmckými  zariacleniami  tlakovými,  zdvíhacĺmi,  elektrickými  a  plynovymi
a  ktorou sa  ustanovujú  technické zariadenia,  ktoré sa  považuiú za vyhradené technické zariadenia
Prepoiovacie    práce    medzi    PP    adistribučnou    sieťou    môže       vykonat`    oprávnená    osoba        iba    na    základe    typového
technologického  postupu  schváleného spoločnosťou  SPP -distribúcia,  a  s
Spoločnost' SPP -distribúcia,  a.s   odporúča   oprávnené osoby uvedené na   www spp-distnbucia sk
Kontrolu  realizácie  PP  s odsúhlasenou  proiektovou  dokumentáciou  PP  a  príslušnými  platnými  predpismi  uvedenými  v  bode  2
tohto vyjadrenia vykoná  poverený pracovník  PDS  (spoločnosti  SPP -distribúcia,  a  s  )  pred  zasypaním  PP

fä:#á[;ĺ°„Pžr,aÁVE%nsáŤ°ó°vb%LeAbR,Éh%X`ieŔoPLpyjwps°Ť#Cy:y=iaŔ#rpo]aoc3rcé,EdEápEeLdyiizs:íEa##:o#:nLtL:ť%{:re°nn;C*š
web  stránke  SPP  distribúcia

sk/sk konanie-kontrol
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Dlsti.Ibúcla

Priloha č.2  k  Zmluve  o  pripojenĺ

Wjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zaľiadenia do distribučnej siete
kategória -MIMO  DOMÁCNOSŤ -(odber plynu  do  60 tis   m3/rok)

SKSPPDIS010410178721
Miesto dodávky   (POD)

8001490316
Evidenčné  Číslo

Vprĺpade,   že   nemáte   pristup   k  internetu   môžete   k  požiadat'   ovyplnenk!   formulára   na   tel.   Č.     0850   269269,   príp    0850
111727.        K \^/plneniu  formulára sú  potrebné  nasledovné  informácie:

•        údaie  ožiadateľovi,   Evidenčné  čísk]  zmluvy  o  pripoienĺ,     čĺslo  vyiadrenia  SPP  -ďstribúcia,   a.s.

k  projektovej  dokumentácii,
-       údaie o umiestnení stavby,  okres.  obec,  adresa budúceho odbemého miesta;
•        údaie o zhotoviteľo\/i -názov firmy,  kontaktná osoba,  č.  tel  ,  e-mail;
-        požadovaný temín  kontroly  (zadávajte  min.  3 dni  Dred  zasvDaním  pp)

Odsúhľasenie  prqjektovej  dokumentácie  PP  a vyhc)vuiúci  výsledok  kontroly  zemných  a  montážnych  prác  PP,  prepoiovacích

prac   medzi  PP  mripoikou)  a  distnbučnou  skst'c"   sú  podmĺenkou  montáže  určeného  meradla zemného  plynu

UPOZORNENIE
V pripade   realizácie   prepojovacích   prác   vykonaných   neoprávnenou   c6obou   bez   schvák3ného   typového   technologického
postupu  PDS  nebudú  splnené  podmienky pripojenia a  PDS  nenainštaluje  meradk) zemného  plynu

Po   vykonaní   kontroly   poc!ra   predchádzajúceho   odseku  je  žiadateľ   (opravnená   osoba)   pownný   vykop   zasypať   a vykonať

potrebné  povrchové  Úpravy
Po zreal;zovaní všetkýcii  prác  na  PP je  žiadateľ (oprávnená  osoba)   povinný odovzdat. PDS  na  oddelenie  prevádzky
Vápenĺ.cká  76j  977  07  Prĺevĺ-dza_  ť=:c  dok)ady (vo  fotokópii)  týkajúce sa  PP  (prľpojky)

: . a =  = -3  [  `, r. 3 . C C! u  t D ríDo

•        Z~..=  :  ť+==.s-r`  [S   `.'rá:=is  \ĺ.,'iac!'e-ia  kŽiadostj  c)  pnpojenie  OPZ  kdistíibučnej  sieti

=        `,.šs..<,...-,. a:-ér  a  k  projskto`,ĺ€,  c!3kuméi`iác.i  v  zmysle  zákona  č    50/1976  Zb,   (stavebný  zákon),   ak  boli  vydané  (napr
.ozkcpávkové  povolenie   vyjadre"a  správcov  inžimerskych  sietí,   )

3       Stavebné  povolenie alebo  ohláseme  drobnej  stavby
4       Zápis   o   odovzdaní   a   prevzatí   stavby   pripoiovacieho   plynovodu   (medzi   zhotoviteľom   a   investorom   a   investorom   a

prevádzkovateľom)

Technická dokumentácia  od  DriDoiovacieho  plvnovodu  (prípoiky)

Projektová dokiimentácia  prípoiky   vrátane  regulácie tlaku  plynu  a  merania
Odborné stanovisko ku  konštrijkčnej  dokumentácn   vydané  oprávnenou  právmckou  osobou

Os\.'ec!čen e  c  ú.adn€,!  skúške   vydané  cDrávnencu  prá`/n  ckcu  osobou
S='á.a  c\  c:=cm€.  c.er=  3c:ís  a  skúške  p'íťc.:k`.,'   irrá:arĺe  regulác!e  (vyhl   508'2009 Z  z   i
Z==  s  =  -_3J= .3.  sk=šL`=  ra  c-:3.{s  a  regi.  á:3'€  :'aľíc.  FL,iu   vrátari.e  atesí`j  t akorr3rtj
Z3=  s  :  1=:_s:s-F  ..-j  a  c=.z=Išrer:Í
E=i-í  -:T:äžf ., =r  Frá3 -z-.'á'a3;  C:errť`
Ds-r  ĺ  iz: 3-.é.s
Záp  s  o  e  3<tr:  s{rci.'é.,  skúške  \len  p.)  prípoj<ác'i  z  ocele)
Zoznam   z`varc>v     p'ctokoly   z   vykonaných   kontro!   zvarov   (stanovenie   obsahu   a   rozsahu   kontrol   podra   podkladov   z

projektovej  dokumentácie)
11     Atesty   od   použitého   materiálu    (potrubie.   tvarovky,    prechodky,    uzávery,    oblúky,    prídavný   zvárací   materiál,    izolačný

matenál,  piesok,  signalizačný vodič,  certifikát a  atest od  regulátora tlaku  plynu,  izolačný spoj  a  iné)
12     Geodetické  porealizačné  zameranie  skutočného  zhotovenia  stavby,  vrátane  prepoienia  na  existujúcu  distribučnú  siet'  v

analógovej  (papíerovej) forme a  digitálnei  forme  (súradnicovy systém  S-JTSK,  trieda  presnosti  3,  spracovanie v grafickom
systéme  Microstation  s  geodetíckou  nadstavbou Teplyn  v   3 7.)

13.   Typový technologícký  postup z napoienia   novej  prípoiky  na  distribučnú  siet' (vrchný  list)
14.   Doklady  od  napojenia prĺpojky  na  distribučnú  sieť  (po  ukončenĺ  montážnych  prác),  napr    odmydlenie garančných  zvarov,

doklady od  zaizolovaní  prepoja   a  pod

Doplnenie:
Uvedený zoznam  dokumentov môže  byť ešte doplnený a  spresnený vo  vyiadrení  SPP-D  (oddelenie  prevádzky)  k  projektovej
dokumentácií.

Po  úspešnom  odovzdaní všetkých  požadovaných  dokladov na  oddelenie  prevádzky doplm'  adresu  príslušného  LC,  pracovník
SPP-D  vystaví  žiadatel'ovi  „Potvrdenie  o  odovzdaní  a  prevzatĺ  kompletnej  dokumentácie  pripojovacieho  plynovodu,   ktoré  je
žiadateľ povĺnný  priložiť k Žiadosti  o  montáž meradla

Strana   3 / 4



Príloha  č 2  k  Zmluve o  prlpojení

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie oclbemého plynového zariadenia do disĹribučíiej siete
kategória  -MIMO  DOMÁCNOSŤ +  (odber plynu  do 60 tis   m3/rok)

SKSPPDIS010410178721
Miesto dodávky   (POD)

8001490316
Evidenčné Číslo

4.  Montáž meradla zemného

Po  vybudovanĺ  OPZ  a ieho  dopojení  do  MaRZ žiadateľ vyplní  ONLINE  FORMULAR  rffi  stránke  www sDD-distribucia sk,  zašle

ppoštou  alebo  predloží  osobne  v Zákaznĺckej  kancelárii,  za  účelom  montáže  určeného  meradk]  zemného  plynu  tmto  doklady
oJ]0PZ:

1              Žiadost'  o  realizáciu  pripojenia do distribučnei  sieti  a  montáž  meradla
2             Správa  o  odbornej  prehliadke a skúške  opz -kópia
3             Zápis o tlakovej  skúške  opz -kópia  (nie starší  ako  5  mesiacov)
4             Potvrdenľe  o  odovzdaní  a  prevzati  kompletnej  dokumentácie  pnpoiovacieho  plynovodu   (vydaný  oddelením  prevädzky)

-kópia (tento zápb n:ie je možné nahradft' Zápisom  o odo\/zdaní stavby)

Žiadateľ  je   povinný   min.   30   dní   precl   predpokladaným   začĹatkom   odberu   (dňom   montáže   určeného   meradla)   uzavrieť
s  dodávaterom  zemného  p!ynu  Zmluvu  o  dodávke zemného  plynu.

Vastníkom  pripojovacieho  plynovoclu  (PP)  a  MaRZ   je žiadateľ  o  pripojenie   SPP  -dĹstribúcia,  a.s.  distribuuje  zemný  plyn  do
OPZ  na základe podmienok dohodnutych v Zmluve o  pripoiení  k distribučnej.  sieti
Žiadateľ   (odberateľ   p!ynu)   ie   povinný   udržiavať   pripojené   OPZ   v   zodpovedajúcom   technickcm   stave   počas   cebj   doby
ptipojer,,a.

Zriaďo\/ať  nové  oclberné  plynove  zariadenie,   rozširovať  alebo  rekonštruovať  existujúce  odberné  plynové  zanadenie,  ktoreho

prevádzkou    sa    zmenía   technické    a    obchodné    podmenky    odberu    plynu,    možno    iba    po    predchádzajúc,om    súhlase
prevádzkovateľa  siete,  na ktorú je  pripojený.
Zasahovať  do  odberného  plynového  zanadenia,  ktorým  sa  distribuuje  nemeraný  plyn  od  hlavného  uzáveru  plynu  k  určenému
meradlu,  bez súhlasu  prevádzkovateľa  distnbučnej  siete ie zakázané

UPOZORNENIE:
Toto  vyjadrenie   nenahrádza   rozhodnutia,  stanoviská,  vyjadrenia,  súhlasy  alebo   iné   opatrenia     orgánov  verejnej
správy   (napr.   stavebného   úradu)   ani   fyzických   alebo   právnickych   osôb   vyžadovaných   na   realizáciu   plynových
zariadení  uvedených  v iomto  vyjadreni    v zmysle  všeobecne  záväzných  iJravnych  predpjsov.  Uveciené  stanoviská,
vyjadrenia, súhlasy alebo  iné opatrenia  je povinný  žiadateľ zaobstarať  si sám    ria vlastné náklady.

Spoločnosť SPP  -distribúcia, a.  s.  nezodpovedá za  nevydanie  potrebných  rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov,  ani
za  skutočnosť,  že  v pripade  ich  neudelenia  nie je  možné  pripojenie  realizovat'  iným  spÔsobom  tak,  aby  boli  splnené
podmienky    uveclené   vTechnických    podmienkach    spoločnosti    SPP   -distribúcia,    a.   s.    ako   prevádzkovateľa
distribučnej siete.

Za podmienky splnenia vyššie uvedených TPP,

ením OPZ k DS:

SÚHLAsĺ

Predpokladaný termin pripoienia

odberného miesta

9/2016                      mes iac/rok

racovania

19. 4.  2016

S"ac;Ve:tee: ;y:at::esn::, techn,k pre pnpa,an,e do d,stnbucnej siete/"85° 269 269                Ž<

sleť,    PDS  -Prevádzkovateľ distribučnej  siete,    MaRZ

-Meracia  a  regulačná  zostava,    RTP -Regulátor tlaku  plynu,  OPZ -Odbemé  plynové zariade"e,  TPP  -Technické  podmienky  pr[pojenia,  MZ -Meracie

zariadenle,  PD -Projektová dokumentácia,  HUP -Hlavný uzáver plynu

PPoužité skratkv v texte:  PZ ~ Plynárenské zariadenb   PP -Pripojovaci  plynovod,   DS -Dismbučná
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