
Dodatok Č•• 1
k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8 022 05 05 13

/kategória - odberateľ plynu v domácnosti!

Zmluvné strany

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.:l l 19353/0200
Zápis v Obchodnom registri: Bratislava, oddiel: Sa, vložka č.: 348l/B
Zastúpený: Ing. Marek Štefko - senior pre pripájanie do distribučnej siete

(ďalej len "prevádzkovate!' distribučnej siete" alebo "PDS ")

2. Obchodné meno: GYMNÁZIUM
Sídlo: Hlinská 2421/29, 011 80 Žilina
IČO: 001609903
Zastúpený: Hir. ALéIvOU SJľ.ýUM() I RlfJ'DlTEt-'7:t;u Stol'!

Podľa plnej moci Č. zo dňa
(ďalej len "pôvodný žiadate!' o pripojenie")

3. Obchodné meno: Spojená škola
Sídlo: Hlinská 31, 01001 Žilina
IČO: 00158623
Zastúpený: /1/6· lféLé)jOU ŕlJ&(!f;WWtJ I !2.11'tD1Té-Dw 1/ ďu;Vj

Podľa plnej moci Č zo dňa .
(ďalej len "nový žiadate!' o pripojenie")

l.

1. PDS a pôvodný žiadateľ o pripojenie uzavreli dňa 17. 06. 2013 Zmluvu o pripojení
evidenčné číslo 8 022 05 05 13 (ďalej len "Zmluva o pripojení"), ktorej predmetom je
pripojenie odberného plynového zariadenia budúceho odberného miesta špecifikovaného
v Žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia budúceho odberateľa plynu
kategórie "mimo domácnost'" k distribučnej sieti, ktorá je prílohou Zmluvy o pripojení.

2. Nový žiadateľ preukázal PDS oprávnenie pripojiť budúce odberné miesto k distribučnej
sieti predložením zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku zo dňa 28. 08. 2013.

3. Nový žiadateľ o pripojenie prehlasuje, že mu je známy obsah Zmluvy o pripojení a že mu
jedno vyhotovenie tejto zmluvy odovzdal pôvodný žiadateľ o pripojenie.

II.



Zmluvné strany sa dohodli, že dňom účinnosti tohto dodatku prechádzajú všetky práva
a povinnosti zo Zmluvy o pripojení z pôvodného žiadateľa o pripojenie na nového žiadateľa. . .o pnpojerue.

III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými
stranami.

2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Žiline, dňa 23 OKl. 2013
spp - distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26

IČO:35910739, IČ DPH: SK7020000372
- 308-

V Žiline, dňa ,
...,.YMNAZIUM

Hlinská ul. č. 29
011 80 Žilina

PÔVOM~~te!1t~
§P@J~.NÁŠKOLA

Ffhnsl@ 31
~1@ 01 ZlU A
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8 022 05 05 13
Evidenčné číslo zmluvy

/O~~J1bZMLUVA O PRIPOJENí
do distribučnej siete

/kategória ~·odberatel' 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")

1. Zmluvné strany

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

(ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo "PDS")

1.2.
-1- ."

Obchodné meno (príp. názov):GYMNÁZIUM '~AZO'!~:L-I\_:~í) ;;4rtV tírlJ~
Sídlo: Hlinská 2421/29, 011 80 Žilina POR.lIGOVE(;ISLO DOKl.ADU: o:
IČO: 001609903 rrcdt:.žn~ hnénčnú kOfl\:olu podla zákona Č. 502/2001 §9

vykonal: / ;P1~~
IČ DPH: Dňa:" Itl../' ,(#/!. I
Bankové spojenie: Prima banka Č. účtu: 5800068110/5800 Podpis: %J~.~
Zápis v obchodnom príp. inom príslušnom registri:

Zastúpený 1
:

Podl'a plnomocenstva zo dňa 1 pripojeného k tejto Zmluve"

(ďalej len "Žiadateľ")

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prevádzkovatel'a pripojiť odberné plynové zariadenie Žiadatel'a uvedené v Žiadosti
o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (ďalej len "odberné plynové zariadenie" alebo
"OPZ"), ktorá tvori prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej len "Žiadosť
o pripojenie") do distribučnej siete Prevádzkovatel'a (ďalej len "pripojenie") ak dôjde k splneniu podmienok uvedených
v technických podmienkach pripojenia k distribučnej sieti, vydaných PDS, ktoré sú ako príloha číslo 2, neoddelitel'nou
súčasťou tejto Zmluvy (ďalej len "Podmienky pripojenia") a súčasne k splneníu podmienok stanovených v
Technických podrnlenkacns prevádzkovatel'a distribučnej siete (ďalej len "Technické podmienky"), a zabezpečiť
Žiadatel'oví 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 Žiadatela 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. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

I Údaj sa uvádza iba ak táto Zmluva nebude podpísaná Žiadateľom ale zá tupcom konajúcim na základe plnomocenstva.
2 Pripojenie plnomocenstva na uzavretie tejto Zmluvy sa vyžaduje iba ak toto nebolo priložené k Žiadosti o pripojenie re p.
ak nezahŕňalo podpísanie tejto Zmluvy.
3 Zverejnené v súlade § 19 ods. 5 zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
ne kor ích predpi ov.
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predpisov, Zákonom Č. 250/2012 Zz. o regulácii v sieťových odvetviach v zneni 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
poriacok- prevádzkovatel'a 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. Žiadatet 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, clžka 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 Žiacateľa bolo vybudované tak, že toto
zariadenie splňa 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 normarné, 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
zariadenia''.

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 A. Žiadateľ nemá voči PDS neuhradené záväzky pocta 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 Žiacaterorn a docávatelorn 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 Žiadatel'ovi v odbernom mieste inštaláciu vlastného meracieho zariadenia na meranie dodávky plynu,
na svoje náklady uskutočňovať jeho pravidelné kontroly, odpočet a údržbu.

4.2. PDS je oprávnený'

4.2.1. pred 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 prislušným dodávaterorn plynu, alebo zmluvy o distribúcii plynu s prevádzkovatel'om,

4.2.2. žiadať od Žiadatela 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),

4.2A. 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.

5.

6

4 Schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s ~ 46 ods. 4 zákona Č. 25012012 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov.
5 Zákon Č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
ó § 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. Žiadate!' je povinný:

4.3.1. zabezpečiť pri slušné 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 nim poverenej osobe, technickú dokumentáciu
vrátane porealizačného zamerania novovybudovaného pripojovacieho plynovodu, reviznu správu na novo
vybudované OPZ, v súlade s prilohou 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 Žiadateľovi,

4.3.5. odoberať plyn len cez meracie zariadenie PDS, v pripade porušenia tejto povinnosti je Žiadate!' povinný nahradiť
PDS spôsobenú škodu pod!'a prislušných predpisov a PDS Je VOČI Žiadateľovi oprávnený na účtovanie zmluvnej
pokuty vá výške 333,- Eur,

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

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

4.3.8. na vlastné náklady odstrániť novovybudovaný pripojovací plynovod. ktorý nesplňa 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 Žiadateľom a dodávate!'om plynu, prípadne
na základe zmluvy o združených službách dodávky a odberu plynu, alebo pod!'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 odbemého plynového zariadenia k distribučnej sieti, Žiadate!' predloží
Prevádzkovate!'ovi Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti a montáž meradla (ďalej len "Žiadosť o realizáciu pripojenia")
po tom, čo zaplatil cenu za pripojenie podľa čl. 6 tejto Zmluvy a splnil Podmienky pripojenia. Prílohou Žiadosti
o realizáciu pripojenia musia byt' doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v čl. 4. tejto Zmluvy.

5.2. PDS vyvinie všetko úsilie, aby za daných okolností vykonal práce nevyhnutné na realizáciu pripojenia odberného
plynového zariadenia k distribučnej sieti do 30 dni 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 pocľa tejto Zmluvy, Technických podmienok pripojenia, Podmienok
pripojenia a Prevádzkového poriadku a splnenie týchto podmienok preukázal Prevádzkovateľovi.

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

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

6. Cena za pripojenie

6.1. Žiadateľ je povinný zaplatiť PDS cenu za pripojenie do distribučnej siete. V zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví číslo 0004/2013/P zo dňa 18.10.2012 je cena za pripojenie OPZ žiadateľa v kategórii mimo
domácnosť do distribučnej siete 175,82 € (bez DPH) K tejto cene bude uplatnená DPH (ďalej len "Cena za
pripojenie") .

6.2. Žiadateľ je povinný zaplatiť Cenu za pripojenie najneskôr do 15 dni odo dňa doručenia zálohovej faktúry k budúcemu
plneniu služby pripojenia k distribučnej sieti, ktorú PDS vystaví najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia tejto Zmluvy
PDS Žiadateľom. Platba bude považovaná za vykonanú v deň, kedy bude Cena za pripojenie v plnej výške pripísaná
na účet PDS. Zaplatenie ceny za pripojenie je podmienkou realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia
k distribučnej sieti.
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6.3. Ak Žiadateľ nezaplati Cenu za pripojenie v súlade s týmto ustanoven im Zmluvy ani na základe pisomne,
má PDS právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

7. Poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete súvisiace so štandardmi k

7.1. PDS je pocta § 22 ods. 4 zákona Č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach povinný dodržlavat.
kvality; evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality ana požiadanie ich predložlt ~
reguláciu sieťových odvetvi.

7.2. Jedným zo štandardov kvality je aj pisomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia
plynového zariadenia do distribučnej siete do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti o pripojenie (§ 4 písm.aj n
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Č. 278/2012 Z. z. ktorým sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovan~
prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu).

7.3. Ak PDS preukázate/'ne nedodrží uvedený štandard kvality, je povinný uhradiť Žiadate/'ovi kompenzačnup~
každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 5 eur, najviac 500 eur. Žiadate!' nie je povinnypre
nedodržanie štandardov kvality. Uhradením kompenzačnej platby nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

8. Záverečné ustanovenia

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

8.2. Žiadate!', ktorý je vlastnikom pripojovacieho plynovodu slúžiaceho na pripojenie OPZ k distribučnému plynovod
Žiadate/', ktorý je vlastníkom tohto pripojovacieho plynovodu splnomocnený, súhlasí, aby distribútor ž:va
pripojovací plynovod ako súčasť svojej distribučnej siete, a to výlučne na dístribúciu plynu do OPZ odbernehoms
Žiadateľa. V prípade, ak Žiadate!' nie je vlastníkom pripojovacíeho plynovodu a Prevádzkovate!' nemá právoteft
plynovod užívať (resp. nie Je jeho vlastníkom), Žiadate/' prehlasuje, že je vlastnikom pripojovacieho plyno'lfól
splnomocnený na udelenie súhlasu s využitím pripojovacieho plynovodu slúžiaceho na pripojenie OPZ Zladate!a
k distribučnému plynovodu a to výlučne na distribúciu plynu do OPZ Žiadate/'a.

8.3. Žíadate!', ktorému je dodávaný plyn cez pripojovací plynovod špecifikovaný v čl. 8.2 tejto Zmluvy zároveňbenena
vedomie, že údržba a opravy tohto pripojovacieho plynovodu sa uskutočňujú tak, že:

a) PDS je povinný na svoje náklady a zodpovednosť najma'
1. vykonať bežnú údržbu a sledovanie celkového technického stavu pripojovacieho plynovodu IpochooZKj

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

pripojovacieho plynovodu a domovej regulačnej zostavy,
4. bez zbytočného odkladu oznámiť Žiauaíeľovi potrebu opráv pripojovacieho plynovodu, na vykonanie

ktorých je povinný Žiadate!' pocla 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 mímo bežnej údržby, a o aj
zmeny pripojovacieho zariadenia môže vykonať len s predchádzajúcím súhlasom Žiadate!'a.

b) Žiadate/' je povinný na svoje náklady a zodpovednosť zabezpečiť odstránenie poruchy pripojovacieho plynovodu
ktorá spočíva vo výmene potrebnej časti pnpoiovaceno plynovodu alebo domovej r~gulačnej zostavy.

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

8.4. V prípade, ak Zmluva pocta bodu 8.14 písm. c) alebo d) tejto Zmluvy zanikne, s vynirnkou prípadov spôsobenych
vyššou mocou7, alebo ak dôjde k skončeniu Zmluvy dohodou zmluvných strán na návrh Žiadate!'a, je PDS oprávneny
od Žiadateľa požadovat 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 dni odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu (v prípade zániku Zmluvy) alebo na základe dohody
o skončení Zmluvy (v pripade skončenia Zmluvy dohodou zmluvných strán na návrh Žiadate!'a). Zmluvné stranysa
dohodli, že ich práva a povinnosti pod/'a tohto ustanovenia Zmluvy zostávajú zachované aj po zániku tejto Zmluvy.

8.5. Žiadate!' je povinný poskytnúť PDS na vyzvan ie všetku potrebnú súčinnosť pri zabezpečení prípravy a realizácie
pripojenia. V prípade neposkytnutia súčinnosti nie je PDS povinný dodržať predpokladaný termín pripojenia uvedenýv
bode 5.2 tejto Zmluvy.

7 Definovaných v Prevádzkovom poriadku.
4
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8.6. Táto Zmluva sa uzatvára v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.

8.7. Akéko/'vek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve si vyžadujú písomnú formu.

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

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

doručenia návrhu na uzavretie tejto Zmluvy Žiadatelovi.

8.9. Táto Zmluva je platná dňom podpisu návrhu na uzavretie Zmluvy Žiadateľom a účinná dňom doručenia jedného
vyhotovenia Zmluvy Žiadate/'om o pripojenie PDS v súlade s bodom 8.8 tohto článku Zmluvy.

8.10. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých prevádzkovateľ distribučnej siete obdrží jeden rovnopis
a Žiadateľ dva rovnopisy.

8.11. Žiadateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním, uchovávaním a využitim osobných údajov Žiadatel'a na účely
uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, v súvislosti s plnením pocta tejto Zmluvy, fakturácie ceny za
pripojenie alebo iných pohl'adávok podla 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 Žiadatelom. Osobné údaje je tiež .oprávnený spracúvať aj PDS poverený
sprostredkovatel'.

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

8.13. Táto Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.

8.14. 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 Prevádzkovateľa, príp. stav meracieho zariadenia potvrdený odstupujúcim Žiadate/'om a novým
žiadate/'om, odovzdaný Prevádzkovate/'ovi,

c) uplynutím lehoty 24 mesiacov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak Žiadateľ v tejto lehote Prevádzkovate/'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 uzavretim dodatku k tejto Zmluve a to najviac na dobu 36 mesiacov,

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

8.15. Akéko/'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/' preukázateľne písomne oznámil ako svoju
adresu na doručovanie písomností. Za deň doručenia písomnosti sa považuje doručenie zásielky na adresu podra 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", .aoresát
je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu. Ak sa akáko/'vek pisomnosť na základe tejto zmluvy alebo
v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju coručovat aj na inom mieste ako na adrese určenej
podľa prvej vety tohto ustanovenia zmluvy, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje.

Žilina dňa 1 2 JON 2013
,pp -= distri úcia, u.

Mlynské nivy tA lb
R25 1i Bratislava 26

'35910739 IČ DPH. SK70rfFrro.t.~i"'Jŕf

la prevádZkovateľ di ib č e'
Spp. distribúcia, .s. I

za žiadate/'a o pripojenie

Príloha Č. 1:
Príloha Č. 2:

Žiadosť o pripojenie
Podmienky pripojenia

GYMNÁZIUM
Hlinská ul. Č. 29

.../ 011.aO Žilina
Žilina dňa 11-. ŕJ ,lVl,!:>

Q\~Y
!

/
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Prlloha Č, 1 k Zmluve o pnpcjení k dlstrubučne) sieti, strana č 1

Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti
/kategória budúci odberate/' ptynu- MIMO DOMACNOSt/

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

SPP-<1istnbucia, a.s.
Mlynské ntvy 441b
825 11 Bratislava

I~~~~..,.....,.-,.:--
Evidenčné čislo Zmluvy o pn'pojenl k

distribuCnei sieti

1 _
Miesto dodávky (POD)

1. l dentifikačné údaje žiadutel'a o pripojenie (údaje vyplnu podla vypisu z obchodného registra alebo živnostenského listu alebo
mPI - ny{n Ii.Ii",,! .

IC plat u DPH

PSt

Oddiel Potvrdenie o pridelení IČO Štatistický úrad SRVložka číslo I Zápl v regi tri' 17,1.2000

001609903 DltIČO

Obchodne
3

meno

Prima
Ih"nln.

Peňažny
ústavGYMNÁZIUM Čislo účtu 5800068110/5800

Číslo supisné I onenračné Úl.QV obce. mesiaSídlo: Ulica

Žilina Ol] 80Hlinská 2421/29
Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby oprávnenej

zastupovať žiadateľa o pripojenie. tel číslo
Mgr. Alena trýčková- riaditeľka 907217720

Dell. mesiac, rok narodema (vYP/III/ba ziadateť-
fYZická osoba. ak nemá ""del_né ico) OKEt' 802 10 Stredná šk.

ldentiflkučné údaje budúceho odberatel'a (údaje vyplntťpodľa vypi u z obchodného registra alebo živnostenského ItSIII alebo me)
zakladacet orio. zriaďovacet //SIII1Y):

It platcu DPH

P

Oddiel Potvrdenie o prideleni IČO Vložka číslo I Štatistický úrad SR Zápis V re/llstri' 36542

1609903IČO DIC

Obchodne

meno'

Prima
lh""\.-,,

Peňažný

ústav
GYMNÁZIUM Či lo účtu 58000681 10/5800

Číslo úprsné I orientačnéSídlo Nazov obce. III<SlaLhca

Žilina2421/29Hlinská 01180
Titul, meno, pnezvrsko, funkcia osoby oprávnenej
zastupovať budúceho odberateľa tel čisto

Mgr Alena Strýčková • riaditeľka 907217720

Deň, mesiac, rok naroderua (vyplni Iba bUtllk,
odberateľ •fyzická osoba, ak Ilemá pndelené' 1('0) O"EC' 802 l° Stredná šk.
Identifikačné údaje budúceho odberného plynového zarludeniu :

Zakrúžkovat TYP Budovyŕ I 2 (2)4 5 6 7 8 9 10 II 12 Obstavaný priestor budovy (vykurovaný),
m3 nebude vykurovaný

tíslo suplsnélonen\aČné/čislo parcely,
Ulica (alebo pn výstavbe nazov miestnej časti) pn výstavbe iba číslo parcely PStNazov obce, mesta

ŽilinaHlinská 2421/29 01180

Prednokladanv ČIISOV\Í nriebeh odberu zemného nlvnuPožadovaný odber zemného plynu 6

(Údaje vypi mť maximálne
na m desaunné miesta)

2.
Mema)ednolk. rok 2013 rok 20] 4 rok 20] 5 . rok 2016 rok 2017

2 l. Roeny odber
"nm US m'l rok 3Lt 10,8 10,8 10,8 10,8

us m'l rok 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Us m'I rok 3,4 6,8 6,8 6,8 6,8

m"dob 0,0 40,8 40,8 . 40,8 40,8
m', deň 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8
m'lh 0,0 10,8 10,8 10,8 10,8
m'/h 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
m'l h 0,0 4,8 4,8 4,8 4,8
m'/b 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

január február marec april mdJ jún

1 200 l 100 l 100 100O 100O 900
Júl Ol/k"'.'J september oktôber november december

100 100 900 l 100 l 10O ] 200

7
odber V temcm obdobI

odber v zrmncm obdobi

2.2. MIX/ma/fly dOlllly odber

v zrmnem obdobi

2.3. Maxrmélny hodlllový odber
v leUlO111obdobI (podľa stloca f druh. strftll.ŽI.dostil

v z"nnom obdobI [podľa supce f. druhá strana tJ_)

2.4. Muumálny hoďUlOvy odber
v letnom obdobt

v Zimnom obdobi

2.5. VyUŽIhe ročneho odberu plynu 118 účely
fel..'hlluif)g/Q a ohrev vody

l'}Jmro\'lHtle

2.6
Rozdelellle nwumalneho roenebc odberu 110 mesačné odbery

(01 Ime51ac)

I prip číslo zaptsu v 100m ako obchodnom regism
2 označeme reg.stra, v ktorom JC zradateľ o pnpo)enlelbuducl odberateľ z.aplsany
l alebo nazov 1lada re ľa/buduceho odberateľa plynu

4 OKEC • kod odVOIVOV') klaSlti". te ekouormckých čmnOSII
l TYP Budovy l) Obytné budova, 2) Adrmmstrauvna budova,l) kolska budova. 4) Nemocmca, S) Obchodny dom ó) Hotel a rešiaura la. 1) Budova na port

8) Pnemyselna prevadzka-kotolňa, 9) Pnemyselna prevádzk a, IO) Pnemyselná prevádzka-sklad, II) Polyfunkčný objekt, 12) Kogeneia In 8 PPe'
6 Požadovany odber zemného plyne je vy)adreny v m' pri kvalnauvnych parametroch plynu stanovených Technickými podrmenkarm PP - drsrnbucra .• S P"

z81dadnych stavovych pcdmtenkach, I j pn teplote ISoC, absolutnom tlaku 10 1,325 kPo a relanvnej vthkosu <l> - O % (suchy plyn)
, , ," ""n >n o ? •••_·~I



Prlloha č. 1 k zmluve o pnpojeni k dlstrubučneJseu. strana č.2
Žiadosľ o pripojenie odberného plynového zariadenia budúceho odberatera plynu mimo domácnosti k distribučnej siali

xxx

Miesto dodávky (1'00) E vldefltné Císla Zmluvy o pnpo)"nl k
c»stJibutne) sieti

3. Plvnové spotrebiče (číselné udaje vyplmť najodno desannné miesto)
Ma..Xlmáln\ Ma.'Um4ln) Polado\an~ Ročnyodbc< -'011) Termin

2 Počet pnl..onn pnloo lN...XlITWn) •••.ypotllan~ L \')st.upm- ",c:dcru4.s
u I'O\<nM.) ch JOOcn spoueb.oo. pnlr..on pcu.ado\ :\ncho pn-tlol pl)nu spourl>,čo.! druho.

Názov a typové označenie spotrebiča,o t typov )
spotrebič (t7všLiu..O\l) spotrebičov rnaxuualocbo do prc\wJ..)-;; sporrebr-oú výkon v kW

u čo, podra pn),,;onu <hstnbutnq
~ (U\ sutkovy (sňpec b x dl IIUlOSU SpoudJIČO\ ,-~
o tCh \)'\LllU3o-

ks (m}lhocIlks) (m'/hod.) (m'/hod.) (lls,m'/rol..) (kP.) me5l1l1tlrok

a) b) c) d) e) f) g) h) l)

1 ks Plynový sporák 6 horák o 4,9 4,9 4,0 4,0 2,1 1013

2 1 ks Gnlovacia doska' 1,1 1,1 0,9 0,9 2,1 10.13

3 1 ks Plynová sklopná panva 2,2 2,2 1,9 1,9 2,1 10.13

4. Iks Plynový kotol 80·100 1 2,2 2,2 1,9 1,9 2,1 10.13

S. I ks Plynový kotol 100 • 150 I 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 10.13

6

8

x Spolu za všetk" spotrebiče xxx 12,9 10,8 10,8 xxx
4.Náz.ov. rypevé amaltnie sperrebtčov, u klorjch je moioosť pouiiria iného pIliva • názov, typov. oznaleoif. reaeeveych (náhradných) pl)'DOVych

spotrebifov, pouiite.l'nýdJ v prípade poruchy spotrebilov uvedftlÝcb pod bodom J) : - uvedeeé spo1l"ebi& sa nezapolitavajú svojím príkonom
a svojou spotrebou do bodu t.3

POlNAMKA:

Žiadatel' O pripojenie vojim podpisom potvrdzuje:
a) pravdivosť vyššie uvedených udajov
b) súhlas so spracovaním svojich osobných udajov (prípadne aj údajov budúceho odberateľa) uvedených V tejto žiadosti v informačných systémoch

Spp· dismbúcia, a.s., v rozsahu potrebnom na výkon činnosti podľa udeleného povolema na podnikanie v energetike, ako aj na Ich poskytnutie
dodávateľovi plynu určenému žiadateľom pnp buducun odberateľom na spracovanie na rovnaké učely a v rovnakom rozsahu potrebnom na
vykon čmnosn dodávateľa plynu podľa udeleneho povolenia na podmkame \' energetike

e) svoje opravnerne udeht' suhlas podľa pism. b) hore za buduceho odberateľa, pokiaľ v tejto ŽIadosti žiadateľ o pnpojeme uvádza aj osobne udaje
buduceho odberateľa a ak Je buducr odberateľ odlišnou osobou od žiadateľa o pnpojerue

Titul, meno a priezvisko spracovateľa žiadosti, tel. č.: Ing. Al1tOl1 Zvarík 04115982152

Dátum spracovania žiadosti: 24.5.2013

Titul, meno a priezvisko, funkcia, tel. Č., podpis,

osoby oprávnenej zastupovať žiadateľa o pripojenie,

prip. aj odtlačok pečiatky žiadateľa:

Mgr. Alena StTYJ/tčkO riaditeľka mobil, ť(!i7YIMN AZ I U M
/)l ť/{/ _;--b Hlinská ul. Č. 29VI' ''--7) f'l11 0" -'7, .1/ ",·uDátum predloženia žiadosti v Zákazníckej kancelárii pre

pripájanie k distribučnej sieti SPP-distribucia, a.s.:
Stnlrné pokyny pre žiadate"a o pripojenie, budúceho odberateľa plynu:

i.t.dost' sa \'\']>lňuje preJedno odberné mesto a predkladá $:l \ 3-.ocb "holO\cmach. nakoľko ueto budu nedeliteľnou su asfou Llllu\~ o popojem L dtstnbučnej SICU.Jedno \')holo\auc: pnxhnctncj zmluvy bude ulo)..cne
u pi'C\Idllo\'aleľadtStnbuCneJ siete SPP· drstnbucre. a s • dle \')ho&o\'a:wI budu shdil pre poueb) iux!atcra o ~ nA Učcl). SUI\cbncho kcnama a na učel ulawella I.JlUU\) odod.A\k.c plynu PoL.Jaf md.toračast
lbčl\l nestJčt, pr1pojl iJadatcl" O pnpojetue L dtstnbučnej Slctl osobltnu pnlobu
suCastOU )l8dosIl Je jcdoc V)-hOIO"'cruCnasledO\ nych dok-wncnlO\
• ongmal alebo cverenakopla ongmálu plnomocensrva, na ktorom bude pc:q,1S i:UKiateľa o pnPOjCfllcJbuduct'bo odberateľa p~ nu ako splnornocnuer. uradnc 0\ crcny, v pnpadoe al je

badtueľo pnpojemc/buducrodberateľ zastupeny mou osobou,
• sltuačny nákrcsl\)'kres (kópia z katastrainej mapy) s vyznnčenim poloby buduccho odberncho nuesta na pozemku, vrátane \YlJUlČenla hraruc

pm1mMcbopau:ml.uI'CfCJneho pnestransrva (doporučena nucd!a 1:2880.• 1ebo 12000.'1ebo I 1440. alebo 1500).
• kopil hstu ylasuua\ I alebo kopia mého dokladu. ktcrym :b3dater pn:uW.c yzfab k daJlCj nehnuteľnosti (napr kupna zmluve. datO\acta zmluv., naJOlnna zmluva a pod) alebo
ongm& prc:dcb3d7"Juc:cho \ laStntLa/spolu\laslnik. (napr cstarru spohI\laslniel U\'Cdcni \0 vyptse L listu \lastwchaJ. alebo spni\CU nehnuteľnostI s JCjpnpojcolm ••.dlSlnbučne.J Slth,

• PrtPOOetIOČnehoodberuz.cmnchoplynu.
• kopil do&Jadu preul...ZUjuctho opravneme Lladatcľ. o pnpo}erue/buduceho odberateľa L podmkamu

AktkoľYek v)'svedenia a prehláseniav súvislosti s touto fjadosťou n~ sú preSpp - distribúcia. l..s. zbhn~. pokialtneboli poskytnuti výliKJle oprávnenými pracovnCkmi SPP - di tribúcia ••. s..

~POZORNENIE
Do pahčka POZ AMKA Je potrebné uviesť
• počet odbernýchmiest v pnpade arealu, ak žradateľ uvažuje v buducnosn so znadernrn viacerých odbemych miest (objekty I prevádzky), kde

budu mštelovanéobchodne meradla plynu
• počet bytovýchjednonek (b J ) a nebytových pnestorov, kde budu In talovane obchodne meradla plynu v pnpade plynofikacre bytového domu
• počet b J v byiovom dome a max hod odber pre účely varenia v pnpade plynof kotolne jestvujúceho bytoveho domu (napr odpojenie od CZT)



Predrealizáciou pp je žiadateľ povinný požiadať PDS o vytyčenie existujúcej distribučnej siete, ku ktorej sa bude PP
pripájal'.O vytýčenie je možné požiadal' na adrese Závodská cesta 26/2949, 01022 Žilina, tel Č. 041/6265598, mailová
adresa: dagmar. ribonova@Spp-distribucia.sk.
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Upozornenie: Pri zistenom nesúlade prípravy meracieho miesta so schválenou a odovzdanou konštrukčnou
dokumentáciou, pri nedostatkoch v dokumentácii a zlej kvalite odvedených prác (pri rozšírení alebo rekonštrukcii
OPZ je potrebné predložiť aj platné doklady v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z, t.j. že existujúce OPZ je bezpečné a
odorizované) nebude byť môcť merada zostava inštalovaná napriek uzavretiu zmluvy o odbere ZP a podanej
žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti a montáži meradla. Po úspešnej montáži meracej zostavy SPP-distribúcia,
a.s. na vlastné náklady vykoná východiskovú odbornú prehliadku a skúšku elektro a prvú úradnú skúšku za účasti
TI SR.

v prípade inštalácie meracej zostavy na 2 kPa rešpektovať, aby prívodné potrubie pred a za plynomerom
malo také DN, ktoré bude spôsobovať čo najmenšiu tlakovú stratu. Pri vedení rozvodu je nutné minimalizovať
počty kolien. Tesne pred spotrebičmi je potrebné zriadiť akumulačný priestor (kolektor) s väčším DN potrubia.
Správne dimenzovanie rozvodov vzhl'adom na charakter prevádzky inštalovaných spotrebičov musí stanoviť
projektant.

1.2.6 I Ďalšie technické a obchodné podmienky pripojenia odberného plynového zariadenia žtaoatera o
pripojenie/budúceho odberateľa plynu k distribučnej sieti:

2. Činnosti prevádzkovatel'a distribučnej siete (PDS) a žiadatel'a v procese
pripojenia
SPP-distribúcia, a.s. ako PDS zabezpečuje:montáž určeného meradla zemného plynu (určené meradlo bude
osadené v skrinke, ktorú zabezpečuje žtaoater o prípojeníe ).
Žiadatel' o pripojenie zabezpečuje na vlastné náklady:

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie PP,
2. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby PP,
3. Povolenie na zvláštne užívanie komunikáde,
4. Zabezpečenia príslušných povolení (dotknutých orgánov I vlastníkov nehnutel'ností
5. Zemné a montážne práce súvisiace s výstavbou PP,
6. DOdávku a montáž MZ - HUP, skrinky a ostatných montážnych komponentov,
7. Spätné povrchové úpravy po realizácii PP,
8. Skutkové porealizačné zameranie PPod bodu pripojenia k existujúcej distribučnej sieti po HUP.
9. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu oobernéno plynového zariadenia (OPZ).

Za technické riešenie PP a OPZ žraoatera zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.
Žiadatel' je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene niektorých zákonov, Zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný
zákon), Vyhlášky MPSVaR SR Č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri prác s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle príslušných
STN, STN EN, TPP, PTN a ostatných súvisiacich predpisov.

3. postup žiadatel'a pri výstavbe pripojovacieho plynovodu (PP)
Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie alebo ontášku drobnej stavby PPje žiadateľ povinný
zaslať projektovú dokumentáciu PP na odsúhlasenie PDS na oddelenie prevádzky. Originál resp. kópiu Zmluvy o
pripojení vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie je potrebné priložiť do dokladovej časti vypracovanej PD.

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

• Doporučujeme aby žracater predložil na schválenie projektovú dokumentáciu okrem analógovej
(papierovej) aj v elektronickej forme (formát.pdf).

Adresyna zaslanie projektovej dokumentácie sú uvedené na web stránke spp distribúcia, a.s.
www.spp-distribllcia.sklsk kontakty/sk vyjadrovanie-k-slavebneJ11u-konanill.
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iadateľ je povinný zabezpe Iť reahzáciu pp iba prostredníctvom oprávnenej ob. ktorá je odborne pô obrlá na
vykonávame činnosti I pl nárenstx e v zmysle Vyhlá k MP VaR SR . 5082009 Z.z .. ktorou a u t8nOVUjÚ podrobno u na
zai tenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zanadeniami tlakovými, zdvíhacínn. elektnckx ml

a plynovýnu a ktorou sa ustanovujú technické zanadenia, ktoré a považujú za vyhradené technické zariadenia.
Prepojovacie práce medzi PP a distnbučnou sieťou môže v konať oprávnená o oba iba na základe typového
technologického po rupu chváleného spol o nosťou SPP - distribúcia, a.s.

poločnosť PP - distribucia, a. '. odporúča oprávnené osoby uvedené na IVI v.spp-distribucia.sk.
Kontrolu realizácie P~ odsúhlasenou projektovou dokumentáciou PP a príslu nými platnými predpismi uveden: mi v bode 2
tohto vyjadrenia vykoná poverený pracovník PDS (spolo no ti PP distribúcia, a.s.) pred za .ypaním PP.

Žiadateľ (oprávnená osoba), alebo zhotovi tel' PP je povinný min. 3 pracovné dni pred zasypaním PP vyplmť elektronický
formulár - ,.ŽIADO Ť O VYKO IE KO TROL Y V\' T VBY PRIPOJOVACIEHO PLYNOVOD ". J,.10rýj
unuestnený na web stránke PP dl tribúcra:

www.spp-distribucia.skJ k obchodno-techlllcke-inľormacie/sk :lIado t-o-vvkonanie-kontrol):

IČO: 3
Sa, vlo

V prípade, že nemáte prí mp k IIItemeUI môžete k požiadať o vyplnenie formulára na tel. . 0850269269, príp. 0850
III 727. K vyplneniu fonuulára sú POtrebné na ledovné infonuácje:

údaje o žiadateľovi, Eviden né íslo zmluv o pripojení, í lo vyjadrenia SPP - distribúcia,
a.S. k projektovej dokumentácii,

údaje o urnie tnení tal b. , okres. obec. adresa budúceho odberného miesta;

údaje o zhotoviteľovi -názOl firmy, kontaktná osoba, . tel., e-mail;
požadovaný tenuín kontrol (zadávajte min. 3 dni pred zasvpaním PP).

Odsúhla enie projektovej dokumentácre PP a vyhovujúci výsledok kontrol zemných a montážnych prác PP .. prepojovacich
prác medzi PP (pnpojkou) a dl tnbučnou siet'ou Ú podmienkou montáže určeného meradla zemného plynu

POZORi\'E IE.
V prípade realizácie prepojovacích prác v konaných neoprávnenou osobou bez chváleného typového technologického
postupu PDS nebudú plnené podnuenky pripojenia a PD nenam taluje meradlo zemného plynu.

Po vykonaní kontroly podl'a predchádzajúceho odseku je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný výkop za ypať a vykonať
potrebné povrchové úpravy.
Po zrealizovani všetkých prác IIa PP je žiadateľ (oprávnená osoba) povinny odovzdať PDS IIQ oddelenie prevádzky SPP-
distribúcia, a.s., oddelenie prevádzky, Závodská cesta 26/2949, 01022 Žililla tieto doklad. (vo fotokópii) týkajúce sa PP
(prípojky):

SK

Ch_r

1.

1.1

1.2

l

Právne doklady od pnpolova leho plynovodu (prípojky)
l Zmluva o pripojení k O , vrátane V jadrenia k žiadosti o pripojenie OPZ k distribučnej ieti

2 V etky vyjadrema k projektovej dokumentácii v zmy le zákona . 5011976 Zb. (stavebn zákon). ak boh vydané (napr.
rozkopávkové povolenie, vyjadrenia právcov mžuuer kych letí,.)

3 tavebne povolenie alebo ohla enie drobnej stavb

4. Záp: o odovzdaní a prevzatí tavby pnpojovacieho plynovodu (medzi zhotoviteľom a investorom a line torom a
prevádzkovateľom)

Teclmi J,.ádokumentá la od pnpo!Ova leho pl no odu (prípoik, )
1. Projekto á dokumentácia pnpojk , vrátane regulácie tlaku plynu a merania

2. Odbomé stanovi ko ku kon truk nej dokumentácir, vydané oprávnenou právnickou o obou

3. práva o odbornej prehliadke a skú ke prípojky. (T 386413, re p. T 386415)

4. Zápi o tlakovej sJ,.'Úke na pnpojke vrátane atestu tlakomeru

5. ZápIS o napustem plynu a odvzdu není

6. Denník montážn ch prác zvárací denník

7. Denník izolatéra

8. Zápis o elektroiskrovej skú ke (len pri prípojkách z ocele)

9. Zoznam zvarov, protokoly z vykonaných kontrol zvarov ( tanovenie ob ahu a rozsahu kontrol podl'a podkladov z
projektovej dokumentácie)
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IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri: Okresnýsúd Bratislava 1- oddiel:
Sa, vložkač.: 3481/B

I'-S_K_S_P_P_D_IS_O_l_0_5_1_0_0_0_7_4_29 ----l1 I 8022050513
Miesto dodávky (POD) EvidenčnéčísloZmluvy o pnpojeni k

distribučnej sieti

Charakter odberu:

1. Technické a obchodné podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia:

1.1 Identifikačné údaje budúceho odberného plynového Obchodné meno:
zariadenia:

Gymnázium

Číslodomu Názovobce, mesta: PSČUlica (alebo pri výstavbe
názov miestnej časti)

Hlinská 12421/29 1Žilina I 01180

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

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

Existujúca distribučná sieť 1 (DN), PN1 a bližšia špecifikácia bodu pripojenia (ulica, parcelné číslo alebo napr.: pri objekte č.
X....a podobne...) l,
Bližšie určenie plynárenského zariadenia, ktorým bude odberné plynové zariadenie pripájať na existujúcu distribučnú sieť /
O, (DN), PN, predpokladaná dfžka v m, osadenie HUP,maximálny a minimálny prevádzkový pretlak v predpokladanom
mieste pripojenia k existujúcej distribučnej sieti ( tzv. "uzlový bod", v ktorom sa bude plynárenské zariadenie vedúce k
odbernému plynovému zariadeniu pnpájať na existujúcu distribučnú sieť) v / kPa l:

1. Technické parametre pripojenia
Typ prioojenia:Výstavba pripojovacieho plynovodu, osadenie meracej zostavy a meradla zemného plynu
Určené meradlo zemného plynu: Membránový plynomer BK Gl0T, DN40,PN 0,5
PnpOJenie odbemého plynového zariadenia k distribučnej sieti a miesto pripQjenja:
ocberné plynové zanaoerue (OPZ) žiadatel'a o pripojenie bude pripojené k NTL prípojovacrernu plynovodu (PP),
ktoré splňa parametre určené v týchto technických podmienkach pripojenia:
Pnoojoyací plynoyod (PP):
PP zriad'uje žlacater o prípojeníe (okrem určeného meradla plynu), a bude spíňar tieto kritériá:

pp bude vybudovaný z polyetylénového materiálu O 63.
pp bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti - NTLplynovodu O 160 z polyetylénového
materiálu s prevádzkovým pretlakom plynu max. PN~1 kPa, ktorý sa nachádza na ulici pred
parcelou žiadate/'a (č. parcely 2516).
Vzdialenosť hlavného uzáveru plynu (HUP) od navrhovaného miesta pripojenia na existujúcu distribučnú
sieť (D 160) bude cca 20 m, podl'a podmienok v teréne.
Ukončenie nadzemnej časti PPbude situované v meracej a requlačnej zostave umiestnenej štandardne na
hranici pozemku a mechanicky chránené ochranným potrubím.

Meracia zostaya (MZ):
MaRZ zriad'uje žiadatel' o pripojenie (okrem určeného meradla zemného plynu), a bude spiňar tieto kritériá:

pozostáva zo skrinky, hlavného uzáveru plynu a ostatných montážnych komponentov.
Bude umiestnená v oplotení, resp. fasáde objektu, parc. č. 2516 tak, aby skrinka bola otváratel'ná a
pristupná 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 určeného meradla zemného plynu a celého
príslušenstva bežným náradím.

Hlavný uzáver plynu (HUP):
HUP zriaďuje žtaoater o pripojenie, HUP bude splňar tieto kritériá:
Hup určujeme gul'ový uzáver pred meradlom (v smere prúdenia plynu).

Odbernéplynoyé zariadenie (OPZ):
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apz zriaďuje žiadatel' o pripojenie a za technické riešenie apz zodpovedá projektant a odborný pracovník
plynových zariadení.

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

žiadateľ

Vel'kosť a druh RS (zariadenie slúžiace na zmenu tlaku):1.2.3

1.2.4 I Znaďovatel' (investor) RS:

1.2.5 I Špecifikácia, umiestnenie meradla a podmienky jeho inštalácie (zriaďovateľ - investor SPP- distribúcia, a. s.):

Meraciu zostavu požadujeme štandardne umiestniť na hranici pozemku za HUP, samostatný RTP, do samostatnej
skrinky merania a regulácie. Vypracovanie realizačného projektu apz vrátane osadenia nového merania
zabezpečí žladater. Pre požadované odbery zemného plynu, SPP-distribúcia, a.s. dodá a namontuje na pripravené
odberné plynové zariadenie odberatel'a (ďalej len apZ) meraciu zostavu typu C:
Membránový plynomer BK Gl0T, DN40,PN 0,5
Meracia zostava bude inštalovaná na prevádzkovom tlaku 2 kPa.
V časti meranie požadujeme:

• ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, rozsah (0-6) kPa, CI> 160 mm, presnosť 1,6%
• pred a za plynomer osadiť gul'ový uzáver DN 40
• apz bude bez obtoku meradla

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

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

1. Konštrukčný výkres pre montáž plynomera vrátane uzatváracích armatúr a tíakornera (súčasť
plynovej časti apZ)

Poznámka
a.) Konštrukčná dokumentácia plyn vrátane plynomera ako súčasť celého apz musí byť osvedčená
v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.

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

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

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

Pri montáži meracej zostavy musí byť na odbernom mieste prítomná oprávnená orqanízécra, alebo revízny technik
plynu, ktoráJý vykoná fyzické napustenie plynu a odvzdušnenie plynovodu do apz, o čom vystaví protokol
a odovzdá ho v jednom vyhotovení pracovníkom SPP-<fistribúcia, a.s. a v jednom vyhotovení prevádzkovatel'ovlj
majitel'ovi apz.

1
2
J

10

II

12

\3
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10 Atesry od použitého materiálu (potrubie, tvarovky, prechod k) , uzáver- .oblúky, prídavný zvárací materiál. izolačný
materiál. piesok. signaliza n: vodi, izola n' poj a iné)

ll. Geodetické porealiza né zamerani kuto ného zhotoveuia tavb . vrátane prepojenia na existujúcu di tribu nú ieť v
analógovej (papierovej) forme a digitálnej forme (súradni ovv . tém -JT K, trieda pre no ti 3, spraco unie
v grafickom s téme Micro Stauon geodetickou nad ta bou TePlyn .3.7.)

12. T pov' technologický po tup z napojenia novej pripojk: na di tribu nú siet' (vr hný li t)

13. Doklady od napojenia prípojky na distribučnú sieť (po ukončení montážnych prác), napr.: odmydlenie garančných
zvarov, doklady od zaizolovaní prepoja a pod.

Doplnenie:
Uveden' zoznam dokumentov môže byť ešte doplnený a presnený vo vyjadrení PP-D (oddelenie prevádzky) k projektovej
dokumentácii .

.t. Montáž meradla zemného plvnu
Po vybudovani OPZ a jeho dopojení do MaRl predloží žiadateľ po tou alebo osobne v Zákazníckom centr.: (adres,
zákalllícJ..'Y h cenller. \\ v\\ .spp-distribucia.sk ), za Íl elom montáže ur eného meradla zemného plynu tieto doklady od OPZ:
Žiadosť o realizáciu pnpojenia k distribučnej sieti a montáž meradla
l. práva o odbornej prehliadke a skú ke OPZ - kópia
2. Zapis o tlakov ej kúške OPZ - kópia (nie star í ako 5 mesiacov)
3 Zápi o odovzdaní a prevzatí te hnicko - právnej dokumentácie (\) daný oddelením prevádzky) - kópia (tento zápis nie

je možné nahradiť Zápisom o odovzdaní stav by)

Žiadateľ je po inný min. 30 dni pred predpokladaným za iatkom odberu (dňom montáže ur eného meradla) uzavrie!'
dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného pl nu.

Vla tníkom pripojovacieho pl no odu (PP) a MZ je žiadateľ o pripojenie. PP - distribúcia, a.s. di tribuuje zemu . plyn do
OPZ na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o pripojení k distribučnej sieti.
Žiadateľ (odberateľ plynu) je povinný udržiavať pripojene OPZ v zodpovedajúcom technickom stave počas celej doby
pripojenia.

Znad'ovať nox é odberné plynové zariadenie. roz irovai' alebo rekonštrnovat' exi rujúce dberné plynové zariadenie. ktorého
prevádzkou sa zm nia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajú 0111 úhla e
prex ádzkovatel'a iete, na J..10rúje pripojený.
Za ahovat' do odberného ply nového zariadenia, ktorým sa di tribuuje nerneraný plyn od hlavného uzáveru plynu k ur enému
meradlu. bez súhla u prevádzkovateľa di tribu nej iete je zakázané.

L POZOI~ E. IE
Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoví k , vyjadrenia, súhla y alebo in opatrenia orgánov verejne]
správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických o ôb vyžadovaných na realiz äcíu plynových
zariadeni uvedenej v tomto vyjadrení v zmysle v eobecne zňväzných právnych predpisov. Uvedené" ranoviská,
vyjadrenia, súhlasy alebo iné oparrcnln je povinný žiadat<,1' zaobstarut' si sám na vlastné náklady.

poločno t' pp - di rribúcíu, a. .jrez odpovedá za nevydnnie potrebných rozhodnuti, stanovi k alebo súhlasov, ani zu
skutočnost', le v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie roalizovat' iným pôsobom tak, aby boli plnené
podmienk uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP - disrribúcia, a. s. ako prevudz kovarel'a distribu nej
siete.

Upozomenie:
Žiadateľ ° pripojenie/budúci odberater plynu je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadení a pred žiadosťou ° vydanie stavebného povolenia požiadať SPP - distribúcia, a.s. ° overenie a vytýčenie
existujúcich plynárenských zariadení nachádzajúcich sa pred a v záujrnovom území stavby.
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie k existujúcim plynárenským zariadeniam (overenie, vytýčenie plynárenských
zariaden0 v záujmovom území stavby.

SÚHLAsí 10/2013Predpokladaný termín
pripojenia odberného
miesta mesiac/rok:

Prevádzkovateľ
distribučnej siete s
pripojením odberného
plynového zariadenia

2.

3. Odôvodnenie nesúhlasu s pripojením odberného plynového zariadenia:
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Príloha č.2 k Zmluve o pripojení k distribučnej sieti

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

spp - distribúcia, a.s,
Mlynské nivy 44jb
825 II Bratislava

Dátum vyjadrenia prevádzkovatel'a distribučnej sieti: 2013-06-12
Spracovatel' vyjadrenia k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti:

PETER MASARYK
technik pre pripájanie do dístrlb. siet
0415142312

P _. dtstrtoucra. D

Mlynské nivy 44/t-;
825 f 1 Bratislava 2L

IČO:35910739, IČ DPH, SK70~O() '03
, 30b

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

Podpis a pečiatka:

Os"et:!čuj~m, ,Ž. táto W(!ltCik~pi!l (,-2,;"--)~ Iktona
og:'- I''*() ~smín- ~tJoSIovneobsahuje- ••~ .•..:.. I~\ oV, , l - , )

súhlas! s predlozenym orlQ.: _
listiny, skladajúoim ss lZ :- ľlS1u ~DV) (
Ide o odpis úplný' "
V predloženej listin.e 'SIÍI 'l~ ;zmeny, 1lioplnky. v-suvky

I b škrt ,;--- . ••••• • ••••••ae o y ....•••••..••••••• __ ••-
Na fotokópii (~nlJbt!l1i . wakm1:laré~
nezhôd s preGlloženota iliStllWlll.

,09 - 0-7013
v. • ••• ••••••••••

V Zlhne, dňa ......•.••••••••••••• -.-~_ ••• ~llQell Kollárová

n~rsky "Koncipient poverený notárom
JUDr, I:.ubicouJONEKOVOU

so sídlomv Žiline
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