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Evidenčné číslo Zmluvy

23, a7,tun
Platnost'Zmluvy do

ZMLUVA o PRIPoJENĺ
do distribučnei siete

/kategória - odberatel' plynu MlMo DoMÁcNoSŤ/.
uzavretávzmysĺe$64ods.6písm.f)zákonać.25112012Z.z.oenergetikeaozmeneadoplnení

niektoých zákonov v znení neskorších predpisov

(d'alej len ,,Zmluva")
medzi:

Prevádzkovatel'om distribučnej siete:

SPP - distribúcia, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 44ĺb, 825 11 Bratislava
lČo: 35910739
lČ opĺ: SK2o21931109
Bankové spojenie: VUB, a.s., IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353, SWIFT/BIC: SUBASKBX
Zápisv obchodnom registri: okresný súd Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka ć,.:3481lB
Zastúpený: lng. Marek Stefko' Technik pre pripojenie do DS - senior

(d'alej len'PDS')
a

Ziadatel'om

obchodné meno (prÍp. názov): obec Cífer
KonajÚoi prostredníctvom: Mgr. Maroš Sagan' PhD.
Sídlo: Nám. A. Hlinku 809/3í, 91943 Cífer
lČo: o03í2347, lČ DPH:
Ba nkové spojenie: lBAN : SK6602000000000 00292321 2, SW|FT/BlC: sUBAsKBx
Zápis v obchodnom príp. inom registri: zák.369, Vložka číslo aIebo čísIo zápisu: ĺ991, oddiel:

(d'alej len''Žiadatel"';

(PDS a Żĺadatel'sÚ d'alej spoločne označovanĺ ako ,,zmluvné strany'')

-\
Clánok 1

Pojmy a úvodné ustanovenia

1.1. Pojmy písané vel'kými začiatočnými pÍsmenami, pouŽĺvané V Zmluve, majÚ tento význam'.

Pripojenie: súbor úkonov a činností nevyhnutných na zabezpečenie fyzického spojenia dĺstribučnej siete s
odberným plynovým zariadením a vytvorenie predpokladov pre odber zemného plynu. Proces pripojenia zaćina
predloŽením Žiadosti o pripojenie a končí montáŽou meracieho zariadenia.

Žiadost'o prapojenie do distribučnej siete (d'alej len ,,Žiadost'o pripojenie"): tlačivo PDS, na ktorom Żiadatel'
uvedie Údaje týkajÚce sa budúceho odberného miesta, ktorého odberné plynové zariadenie má záujem pripojit'do
distribučnejsiete PDS. Žiadost'o pripojenie je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy a je jej neoddelitel'nou SÚčaJt'ou.

Vyjadrenie k Ziadostl o pripojenie (d'alej len ,,Vyjadrenie"): stanovisko PDS k Ziadosti o pripojenie, ktoré
obsahuje technické podmienky pripojenia (najmä miesto pripojenia, prevádzkov1i pretlak, alžku a dimenziu
pripojovacieho plynovodu, umiestnenie hlavného uzáveru plynu, typ meracieho zariadenia a jeho umiestnenie).
Vyjadrenie je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy a je jej neoddelitel'nou súčast'ou.

Pripojovací plynovod: zariadenie, ktoré slúŽi na pripojenie odberného plynového zariadenia Žiadatel'a do
distribučnej siete PDS; zaćína odbočením z distribucnej siete smerom k odbernému plynovému zariadeniu
Żiadatel'a a končí hlavným uzáverom plynu. Podmienky zriadenia Pripojovacieho plynovodu definuje táto Zmluva v
Prílohe č. 2. Náklady na zriadenie Pripojovacieho plynovodu znáša Żiadatel'' Vĺastníkom Pripojovacieho plynovodu
je ten, kto uhradil náklady na jeho zriadenie.

1 Údaj sa uvádza iba ak táto Zmluva nebude podpísaná Žiadatel'om aĺe zástupcom konajúcim na základe
plnomocenstva.
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odberné plynové zaĺiadenie (d'alej len ,,OPZ"): zariadenie Żiadatel'aurčené na odber plynu; začína za hlavnýmuzáverom plynu a končí spotrebičmi; oPZ je povinný zrĺadit' Żiiaatel' na vlastné náklady.

odberné miesto: miesto odberu pĺynu vybavené urceným meradlom (meracím zarĺadením).

ĺ'2'. Právne vzt'ahy upravené touto Zmluvou sa riadia zákonom č. 251t2o12 Z' z. o energetike a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších preopisáv, ,ákonorn ć.25ot2}12 Z. z. o regulácii v siet,ovýchodvetviach v znení neskorších predpisov, všeobecne zavazn5,mi právnymi predpismi vydanýmřna ich výkorlanie,ako ajzákonom č.513/'1991 Zb. obchodný zákonník v znení näskorších'preäpisov' S pripojením sÚvisiace práva apovinnosti PDS a Żiadatel'a upravujÚ aj Technick" poJňienĺ,ý a Prevádzkóvý poriadok, PDs v platnom znenízverejnenom na webovej stránke PDS (www.spp-distribuciá.sk). Żiadatel'śvojim podpisom na tejto Zmluvepotvrdzuje, Že sa riadne oboznámil s Technickými podmĺenkami a Prevádzkovým poiĺadkom PDś, ttoré súzverejnené na webovej stránke PDS.

Clánok z
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:
a) PDS nainštalovat' Žiadatel'ovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje nákladymeracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dÔjde k splneniu poońienór uvôoenycn v tejio Zmluve,

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

Glánok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

3'1' PDs je povinný naĺnštalovat'Žiadatel'ovi vlastné meracie zarĺadenĺe na meranie spotreby zemného plynu, aksú sÚčasne splnené nasledovné podmienky:

a) boli splnené podmienky pre pripojenie do distribučnej siete stanovené v tejto Zmluve; najmä vo VyjadrenÍ,b) na oPZ bolĺ ÚspeŠne vykonané odborné skÚšký a odborné prehliadky, vykonanie ktoých je stanovenévšeobecne záväznými pĺávnymi predpismi a prjslušnými technickými normami, pótvrdzujÚc e, zé oŕzje schopnébezpečĘ prevádzky a je plne funkcné, čo je Žiadatóľ povinný e'DS preuká'"i".prauou'o odbornej pŕehliadke aodbornej skÚške vyhradeného technického plýnového zaŕiadeniá".

3.2. PDs má právo:

a) pred osadením meracieho zariadenia skontrolovat' splnenie podmienok stanovených touto Zmluvou, najmäpodmienok uvedených vo Vyjadrení, a uzavretie zmluvý o dodávke a odberezemného plynu, príp. zmluvy ozdruŽených sluŽbách dodávky a odberu zemného plynu s'p1íslušným dodávatel'om zemnéhó plynu,'
b) zabezpečit' meracie zariadenie proti neoprávneněj manipulácii overovacou značkou 1plonibôu) ako aj značkou
montáŽnika.

3.g. Žiadatel' je povinný:

a) poŽĺadat' o vydanĺe nevyhnutných rozhodnutí a/alebo vyjadrení/súhlasov potrebných na vybudovanie
P.ripojovacieho plynovodu (za predpokladu, Že je táto povinnost'stáńovená vo Vy1adrení),
b) na svoje náklady vybudovat'Prĺpojovací plynovod a/alebo vykonat' úkony v'zmysle podmienok uvedených voVyjadrenía vybudovat'oPz a to v súlade s touto Zmluvou, Vyjaárením a pođmienkámivýplývajÚcimiz príslušných
rozhodnutía vyjadrenísprávnych orgánov, dotknutých organóV a účastníkbv konania, 

' -J r''_-J--'"" - T"-
c) pred inštaláciou meracieho zariadenia predloŽĺt' pos oorlaay v- súlade s Vyjadrením - Príloha č. 2 tejto Zmluvy,
d) umoŽnit'PDS inštaláciu meracieho zariadenia a poskytnúť Pbs súčinnost'[otreońĺ na realizáciu prĺpojenia.

3.ą. Żiadatel' 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 podmienký stanovené touto Źmlüvou,'na;ňa predloŽené
doklady v súlade s Vyjadrením - Príloha č. 2 tejto Zmluvy. '-J"'_ T'- 

'

2SchválenýÚradomprereguláciusieťovýchodvetvívsúlades$13ods.2pÍsm.a) 
zákonać.25Ot2O12Z.z.o

1egYlá9iĺ v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
3 $ 13 Vyhlášky MPSVaR sR č.5o8/2oOgZ.z.. ktorou sa ústanovujú podrobnostina zaistenie bezpečnostia ochranyzdravia pri práci s technickýmizariadeniami tlakovými, zdvĺhacími, el'ełtricłyimi a plynov1imi a ktorou sa ustanovujútechnické zariadenia, ktoré sa povaŽujú za vyhraďené technické zariadeniä.
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článok 4
Realizácia pripojenia

Za Účelom montáŽe meracieho zariadenia Žiadatel'po tom, čo splnil podmienky stanovené touto Zmluvou, predloŽí
PDs ,,Žiadost' o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáŽ meradla", prílohou ktorej musia byt' doklady
preukazujÚce splnenie podmienok uvedených v bode 3.1. písm. a) a b) tejto Zmluvy.

článor s
Cena za pripojenie

Žiadateľv sÚlade s Prevádzkovým poriadkom PDS a Rozhodnutím Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví pred
uzavretím tejto Zmluvy zaplatil PDS cenu za pripojenie oPZŻiadatel'a v kategórii mimo domácnost'do distribučnej
siete v sume '180'30 € (bez DPH). K tejto cene bo|a uplatnená daň z pridanej hodnoty (DPH) stanovená
príslušnými právnymi predpismi. Celková uhradená cena s DPH predstavuje 216,36 €.

č!ánok 6
Poučenie o povinnosti PDs týkajúce sa štandardov kvality

6.í. PDS je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov povinný dodrŽiavat' štandardy kvality; evidovat',
vyhodnocovat', zverejňovat'Údaje o štandardoch kvality a na poŽiadanie ich predloŽit'Úradu pre reguláciu siet'ových
odvetví.

6.2. Jedným zo štandardov kvality je aj písomné určenie technĺckých a obchodných podmĺenok pripojeniaoPZ do
distribučnej siete do 30 dní odo dňa kedy sa Žiadost'o pripojenie stane Úplnou. Žiadost'o pripojenie sa povaŽuje za
Úpln,jaŽ' v deň ked' je cena za pripojenie pripísaná na účet PDS a akzároveň Žiadost'o pripojenie obsahuje všetky
potrebné Údaje a dokumenty.

6.3. Ak PDS preukázatel'ne nedodrŽí uvedený štandard kvality, je povinný uhradĺt'Žiadatel'ovi kompenzačnÚ platbu
zakaidý ajzač,atý deň nedodržanĺa štandardu kvality vo rnýške 5 eur, najviac však 5O0 eur. Żiadatel' nie je povinný
preukazovat' nedodrŽanie štandardov kvality' Uhradením kompenzačnej p|atby nie je dotknutý nárok na náhradu
škody.

'článok z
Distribúcia zemného pIynu, údržba a opravy pripojovacieho plynovodu

l.'l' Żiadatel', ktorý je vlastníkom Pripojovacieho plyno1odu alebo Żiadatel', ktorý je vlastníkom Pripojovacieho
plynovodu splnomocnený, súhĺasí, aby PDS uŽíval Pripoj'ovací plynovod ako sÚčast' svojej distribučnej sĺete, a to
výlučne na distribÚciu plynu do oPZ Żiadatel'a. Žiadatel' jĺd povinný zabezpečit' uvedený sÚhlas počas celej doby
distribÚcie zemného plynu cez Pripojovací plynovod' Ak sa kedykol'vek v budÚcnosti vyhlásenie Žiadatel'a podl'a
prvej vety tohto odseku ukáże ako nepravdivé, mÔŽe sĺ PDS uplatnit' nárok na náhradu škody, ktorá mu z tohto
dôvodu vznikne, voči Žiadatel'ovi.

l.2.Żiadatel', ktorému je dodávaný zemný plyn cez Pripojovacĺ plynovod zároveň berie na vedomie, Že údrżba a
opravy tohto Pripojovacieho plynovodu sa uskutočňujÚ nasledovne:

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

(i) vykonávat' beŽnÚ ÚdrŽbu a sledovanie celkového technického stavu Pripojovacieho plynovodu (pochÔdzky,
kontroly trás, kontrola tesnosti),

(ii) zabezpečĺt'odborné prehliadky a odborné skúšky Pripojovacieho plynovodu,

(iii) zabezpečit'odstraňovanie porÚch Pripojovacieho plynovodu bez potreby výmeny potrubnej časti Pripojovacieho
plynovod u a/alebo do movej reg u lačn ej zostavy,

(iiii) bez zbytocného odkladu oznámit'Žiadatel'ovi potrebu opráv Pripojovacieho plynovodu, na vykonanie ktoých je
povinný Ziadatel'podl'a písm. b) tohto bodu Zmluvy.

PDS má v rámci beżnej ÚdrŽby právo na vykonanie zásahov na Pripojovacom plynovode potrebných na opravu
porÚch a obnovenie distribúcie zemného plynu. Zásahy na Pripojovacom plynovode s výnimkou činností
uvedených v odsekoch (i) aŽ (iiii)' ako aj zmeny Pripojovacieho pĺynovodu, mÔŽe vykonat' len s predchádzajúcim
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súhlasom Żiadatel'a

n; Žiaoatel' je povinný na svoje náklady a zodpovednost'zabezpečit' najmä odstránenie poruchy, ktorá spočíva vo
uýmene potrubnej časti Pripojovacieho plynovodu a/alebo domovej regulačnej zostavy.

7.3. PDS je povinný bez zbytočného odkladu oznámit' Žiadatel'ovi potrebu opráv Pripojovacieho plynovodu a/alebo
domovej regulačnej zostavy, na vykonanie ktoých je povinný Żiadateľ. Ak sa PDS a Żiadatel' nedohodnú inak, je
Žiadatel' povinný vykonat' opravu Pripojovacieho plynovodu najneskÔr do 3 dní odo dňa oznámenia potreby jej

vykonania. Ak Żiadatel' nevykoná opravu v tomto termíne, je oprávnený takúto opravu vykonat' PDS, pričom
Żiadatel' je povinný uhradit' PDS náklady, ktoré PDS na opravu Pripojovacieho plynovodu a/alebo domovej
regulačnej zostavy vynaloŽil.

l.ą. Żiadatel' si je vedomý, ie v prípade zmeny v|astníka Pripojovacieho plynovodu (najmä v súvislosti s predajom
alebo iným prevodom plynofikovanej nehnutel'nosti), je povinný túto skutočnost' bez zbytočného odkladu písomne
oznámit' PDS a k písomnému oznámeniu doloŽit'vyhlásenie nového vlastníka Pripojovacieho plynovodu o tom, Že
pristupuje k tejto Zmluve. Do dňa doručenia oznámenia a vyhlásenia podl'a predchádzajúcej vety je povinnosti
vyp|ývajÚce z tohto článku Zmluvy povinný plnit'Žiadatel'.

č!ánok 8
Záverečné ustanovenia

8.1. Do podpísania tejto Zmluvy Žiadatel'om sa text Zmluvy povaŽuje za nävrh na uzavretie Zmluvy, ktorý je
Żiadatel'povinný akceptovat' nasledujÚcim spÔsobom a v týchto lehotách:

a) podpísat'všetky vyhotovenia návrhu na uzavretie Zmluvy, a
b) doručit'vŠetky vyhotovenia návrhu Zm|uvy (podpísané Ziadatel'om) PDS najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
návrhu na uzavretie Zmluvy Žiadatel'ovi.

8.2. Po včasnom doručení všetkých Žiadatel'om podpísaných vyhotovení návrhu na uzavretie Zmluvy, PDS bez
zbytočného odkladu návrh na uzavretie Zmluvy podpíše a jedno vyhotovenie Zmluvy zašle Żiadatel'ovi.

8.3. Táto Zmluvaje platná a Účinná okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

8.4' Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých każdá zo zmluvných strán obdrŽĺjeden 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 ustänovení upravujÚcich vysporiadanie vzájomných vzt'ahov
zmluvných stráń po zániku zmluvy), týkajúcich sa pripojeňia budúceho odberného miesta Żiadatel'a do distribučnej
siete.

8.7. PDs nezodpovedá za nevydanie rozhodnutĺ a/alebo vyjadrení/súhlasov potrebných na vybudovanie
Pripojovacieho plynovodu, aniza škody, ktoré Żiadatel'spÔsobí v sÚvislosti s budovaním Pripojovacieho plynovodu
tretím osobám.

8.8. V prípade zmeny vlastnĺka pripájanej nehnutel'nosti v čase po podpise tejto Zmluvy a pred inštaláciou meradla
zemného plynu je potrebné, aby Žiadatel' poŽiadal o uzavretie dodatku k tejto Zmluve, ktorým dôjde k zmene
subjektu v osobe Ziadatel'a.

8.9. Táto Zmluva zaniká doručenĺm oznámenia o odstÚpení od tejto Zmluvy, pokial'právo na odstÚpenie od Zmluvy
vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v prĺpade, ak PDS nebude mat' oprávnenie pripojit'

oPZ k Pripojovaciemu plynovodu a/alebo Pripojovacĺ plynovod k distribucnému plynovodu ku ktorému malo byt'

oPZ alebo Pripojovací plynovod pripojené podl'a Podmienok pripojenia.

8.í0. Táto Zmluva zaniká uplynutím lehoty 24 mesiacov odo dňa jej uzavretia, ak Żiadatel' v tejto lehote PDS
nepredloŽí Žiadost' o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáŽ meradla a nepreukáŽe splnenie
poämienok podl'a bodu 3.1. písm. a) 

_a 
b) tejto Zmluvy. To neptatí, ak omeškanie Żiadatel'a bolo spÔsobené

konaním zo strany PDS.

8.1í. V prípade, ak táto Zmluva podl'a bodu 8.9. alebo 8.10. tohto čtánku Zmluvy zanikne (s výnimkou prípadov
spÔsobených vyššou mocoua alebo prípadu ak PDS nebude mat' oprávnenie pripojit' oPz k Pripojovaciemu
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/

/íynovodu a/alebo Pripojovací plynovod k distribučnému plynovodu ku ktorému malo byt' oPZ alebo Pripojovací
plynovod pripojené podl'a Podmienok pripojenia), alebo ak Žiadate1 pożiada PDS o skončenie tejto Zmluvy' je PDS
oprávnený od Žiadatel'a poŽadovat' Úhradu všetkých nákladov, ktoré vynaloŽil v súvislosti s prípravou prĺpojenia
budÚceho odberného miesta Żiadatel'a do distribučnej siete. Żiadatel' sa zaväzĄe náklady uvedené V
predchádzajúcejvete PDS zaplatit'. Zmluvné strany sa dohodli, Že ich práva a povinnosti podl'a tohto bodu Zmluvy
zostávajú zachované aj po zániku tejto Zmluvy.

8.12. Akékol'vek písomnosti na základe tejto Zmluvy alebo v sÚvislosti s ňou sa zasielajú na adresu uvedenÚ v
záhlavÍ tejto Zmluvy' alebo na adresu, ktorú PDS alebo Žiadatel' preukázatel'ne písomne oznámil ako adresu na
doručovanie písomností. Zadeń doručenia pĺsomnosti na adresu podl'a prvejvety tohto bodu sa povaŽuje ajdeň, v
ktoý zmluvná strana' ktorá je adresátom, odoprie doručovanÚ písomnost' prevziat', alebo v ktorý márne uplynie
ÚloŻná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo v ktoý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane,
zamestnancom pošty vyznačená poznámka, Že ,,adresát sa odst'ahoval", ,,adresát je neznámy" alebo iná
poznámka podobného významu.

8.B. Żiadateľ udel'uje PDS sÚhlas s poskytnutím Údajov Żiadatel'a uvedených v tejto Zmluve dodávatel'om
zemného plynu, ktorí majÚ ude|ené povolenie na podnikanie v energetike za účelom informovania Ziadatel'a o
moŽnostiach dodávky zemného plynu, a to na dobu neurčitÚ. Ziadatel'berie na vedomie, Že udelenie súhlasu podl'a

tohto bodu Zmluvy je dobrovol'né a moŽno ho kedykol'vek odvolat' písomným oznámením o odvolaní súhlasu
doručeným PDS. Ustanovenie tohto bodu Zmluvy ńenadobúda platnost' v prípade, że Żiadatel' nĺŽšie označil
moŽnost'neudelenia súhlasu so spracovaním Údajov Żiadatel'a spÔsobom a na účel podl'a tohto bodu Zmluvy.

l Žiadatel'nesÚhlasĺ so spracovanÍm jeho Údajov uvedených v tejto Zmluve spÔsobom a na účel podl'a bodu B.13
tejto Zmluvy.

2 ĺ. 07. 2018

La'1 'wr &

-"atel'ä d
/ sPP _ distribúcia' a.s.

,/
/

Príloha ö. '1: Ziadost'o pripojenie
Príloha č. 2: Vyjadrenie

5

\

siete (--l



-7

Distĺibticia

Miesto dodávky (PoD)

1' Typ žiadosti a špecifikácia žiadatel'a

Typ žiadostĺ:

špecĺfi kácia žiadatel'a :

odberné miesto v kategórii:

2. Pľedkladatel' žiadosti

Typ predkladatel'a žiadosti:

3. Identifikačné a kontaktné údaje žiadatel'a

obchodné meno:

Okres:

Mesto (obec):

PSČ:

Ulica:

Čĺslo domu:

IČo:

DIč:

Zápis v registri:

Názov registra;

Vložka číslo aĺebo čísĺo zápisu:

Bankové spojenie:

osoba oprávnená konať za žiadatel'a:

Koľešpondenčná adľesa

Totožná s adresou trualého bydliska alebo sídla

Kontakt

Telefonicý kontakt:

Email:

Spôsob komunikácie:

4. Charakteristika odberného miesta

Typ budovy:

Príloha č .1 k zmluve o pripojení k distľibučnej sieti

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44lb
825 11 Bratislava

8013110618

Evidenčné číslo Zmĺuvy
o pripojení do distribučnej sĺete

Ziadoď o pripojenie do distribučnej siete

Právnická osoba

Nebytová budova, nehnutel'noď na podnikanie (odber plynu do
60 tis. m3/rok)

Vlastník fediný vlastník)

obec Cífer

Trnava

CÍfer

91 943

Nám' A. Hlinku

.809/3'ĺ

003r2347

2021133396

Iný register

zák' 369

1991

sK6602000000000002923212 SUBASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

09t5930737

starosta@cifer.sk

Pošta

' ziadost'o pripojenie do distribučnęj siete
/ kategória MIMoDoMÁcľosŤ /

(Nebytová budova, nehnutel'nost'na podnikanie (odber plynu do 6o ,''. 
'a7rok) 

_ Právnická osoba)

ĺčo: ssgrozs 9, Zápisv obchodnom registri
okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 34B1/B

AdministratÍvna budova



obstavaný priestor budovy:

Okres:

Mesto (obec):

Katastrálne územie;

PSČ:

Ulica:

číslo domu:

Číslo parcely:

odber zemného

5. Technická špecifikácia budúceho odberného miesta

Spracovatel' žiadosti

Meno a priezvisko spracovatel'a žiadosti:

Telefon iclcý kontakt na spracovatel'a žiadosti

2300 m3

Trnava

Cífur

CÍfer

91943

Nám. A. Hlinku

34/r

747

Ing. Július Pančík

0915930747

6. Prílohy

Maják.pdf
Maják'pdf
Maják.pdf

Žiadatel' odoslaním tejto žiadosti potvrdzuje:
Žiadatel'odoslaním tejto žiadosti potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov a údajov uvedených v prílohách

Minimálny
hodinoý odber v
zimnom období

(m3/hod)

2,39

Minimálny
hodinový odber v

letnom období

(m3/hod)

0,20

Maximálny
hodlnovy odber v
zimnom období

(m3/hod)

5,Ż9

Maximálny
hodinovy odber v

letnom období

(mr/hod)

0,80

Ôdber v zimnom
období

(m3/rok)

5150

Odber v letnom
období

(ma/rok)

0

Ročný odber

(m3/rok)

5150

Rok

20Ĺ9

Termín
uvedenia

spotrebičov do
prevádzky

(mesiac/rok)

11 / 2018

Prevádz. pretlak
pre spotrebiče

(kPa)

0,30

Roäý odber
vypďítaný z max.

odberu @l'a
súčjnnosti Wužitĺa

spotrebičov

ím3/rok)

5150

5150

Max. hod. odber
podl'a súčinnosti

využitia
spotrebičov

(m3/hod)

4,86

4,86

Max. hod.
odber za všetĘ

spotrebiče

(m3/hod)

5,29

5,29

Max. hod.
odber za I

spotrebič (Ev.
štítkoý)

(m:/hod/ks)

5,29

Názov plynového
spotrebiča ýkon v kW

plynoý kotol Geminox
10-50 c

Počet rovnahých
druhov (Ępov)

spotrebičov

(ks)

1

Poradové číslo
spotrebiča

1.
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Príloha č.2 k Zmluve o pripojení

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odborného ptynového zariadenia do distribučnej siete
kategória - MIMO DoMÁcNosŤ - odber plynu do 60 tis. m3/rok - (Právnická osoba)

sKsPPDIS070410018079

Miesto dodávky (PoD)
Žiadatel' o pripojenie:

obchodné meno: obecCífer
Sídlo: Nám. A' Hlinku 809/31, 91943 Cífer
lčo: oo3t2347

IČ optl:
DIČ: ŻoŻIt333g6

odberné miesto:

Nám.A.Hlinku,3411 747

80131 1 061 8

Evidenčné čĺslo
Prevádzkovatel' distribučnej siete:

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
ĺČo: ssgroz:g, Zápis v obchodnom registri:
okresný súd Bratislava 1, oddiel: SA, vložka č. 34B1/B

CíÍer CíÍer
UIĺca Parcelné číslo Obec / Mesto Katastrálne územie

Pripojenie do distribučnej siete v termíne platnostĺ Zmluvy o pripojeníje možné po splnení nasledovných techniclĺých podmienok
pripojenia (TPP):
Typ pripojenia: výstavba PP

1. Špecifikácia zariadení, ktoré je potrebné vybudovat' (osadiť) k pľipojeniu oPZ k DS:

1.1 Pripoiovací plvnovod (PP) . prípoika:
. stav: neexĺstujťtci, je potrebné vybudovať
. investor: Žiadatel'o pripojenie (Obec Cĺfer)
t parametre PP: STL D32 PE

'miesto pripojenia: existujúcisTL PP DN25 oc (lD:2365337)pred p.č.744 k.ú. Cĺfer;PN max 100 kPa (min 50kPa)
. umiestnenie PP: v zemi (pod zemských povrchom) v úrovni PP, kolmo na existujúci PP (90'), lom g0", sklon smerom dolu do DS;

nadzemnú (zvislú) čast' PP ukončiť v MaRZ umiestnenej na hranici pozemku p'č,'744 a mechanĺcky chránit'ochranným potrubím
. hlavný uzáver plynu (HUP): umiestniť na konci PP pred RTP (v smere prúdenia plynu), musĺ byt prístupný z verejného priestranstva,

vzdialenost'HUP od miesta pripojenia PP na DS bude cca 6 m - podl'a podmienok v teréne
. spôsob pripojenia:

. v blĺzkosti hranice pozemku odberatel'a na verejnom pozemku odkopať (s rozmermi podl'a platných STN) existujúci PP

. na existujúcom PP uzavriet'prietok plynu zariadenĺm (napr. Mannibs s rozsahom pouŽitia na dimenzie od 1" - 2")prostrednĺctvom
špeciáĺnej tvarovky na uzatvorenie prietoku plynu. Tá s.a osadĺ (zváraním) na existujúci PP 30 cm pred plánovanĺm miestom
vloŽenia azuarenia líniového T - kusu s dimenziou odpovebajúcou existujúcemu PP a uzavrie sa prĺetok plynu

. Na pripoienie nového PP nie ie moŽné použ.it' prĺpoikovi, T _ 'kus!.

. na kolmú časť T - kusu (voči existujúcemu PP) sa privarĺ prechodový spoj PE/ocel'

. nová prípojka sa realizuje zPErury' MontáŽ skrinky domovej regulačnejzostavy (DRZ)sa realizuje podl'a návodov a odporúčanĺ
výrobcov

. iné podmienĘ k výstavbe PP: nevyŽaduje sa

1.2 Meracia requlačná zostava (MaRz):
. stav: neexistujúca' je potrebné osadiť
. investor: Žiadatel'o pripojenie (obec Cĺfer)
. miesto osadenia: na konci PP
. komponenty : skrinka, HUP' RTP, uzáver za MZ a ostatné montáŽne komponenty
. umiestnenie DRZ: v mieste osadenia HUP tak, aby skrinka bola otváratel'ná a prĺstupná z verejného priestranstva
. regulátor tlaku plynu (RTP): v rohovom prevedenĺ s rozmermi vstup - 3/4" sférokonický; výstup - 5/4''; pripojovacĺ rozmer - 103 mm;

musí mat' platnú revĺznu správu alebo musí byt' uvedený v revĺznej správe OPZ; musĺ mat' certifikát zhody (v zmysle poŽĺadaviek
prĺslušných STN); zhotovĺtel' je po inštalácii MaRZ a RTP povinný do záručných listov uviesť svoju identifikáciu a dátum uvedenia
zariadenia do prevádzky, zároveň je povinný informovat'Žiadatel'a o pripojenie do distribučnej siete o dodrŽaní výrobcom deklarovaných
prevádzkovych podmienok RTP vhodných pre danú klimatickú oblast'

. umiestnenie RTP: v MaRZza HUP, pred MZ

. izolačný spoj: nie je potľebné osadiť

. skrinka: '|-skrinka, minimálne rozmery 510x455x21Omm (ŠxVxH);priestor skrinky musĺ umoŽniť bezpečnú montáŽ a demontáŽ RTP,
MZ a celého prĺslušenstva beŽným náradĺm; bezpečné a jednoduché osadenie montáŽnej plomby MZ; skrinka musĺ umoŽňovať
bezproblémové ovládanie HUP

. iné podmienĘ: nevyŽaduje sa

1.3 Meracie zariadenie (MZ):

. stav: neexistujúci; je potrebné osadit'



Príloha č.2 k Zmluve o pripojení

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odborného pIynového zariadenia do distribučnej siete
kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ _ odber plynu do 60 tis, 

'a/rok 
- (Právnická osoba)

sKsPPD1S070410018079 80131 1 061 I
Miesto dodávky (PoD) Evidenčné čĺslo

. dodávka a montáž: oprávnený pracovnĺk SPP - dishibúcia, a.s. (PDS)

. miesto osadenia: v MaRZ za RTP (v smere prúdenia plynu)

. typ: BK4T G4 rozstup hrdiel 250 t 0,5

. umiestnenie MZ: na vstupnom tlaku 2,1 kPa; umiestnenie riešit' tak, aby bol po obvode oboch presuvných matĺc zabezpečujúcich
uchytenie vstupu a ýstupu l,llzk oPZ vytvorený vol'ný manipulačný priestor minimálne '1Ocm; MZ umiestniť tak, aby bolo prĺstupné
pracovnĺkom PDS bez prekáŽok; výška osadenia čĺselnĺka MZ min.1m / max. 1,5m nad úrovňou terénu

. poŽadovaný hodinový odber: 5,29 ms/hod.

. max. hodinový odbeľ: 6 ms/hod.

. uzáver: za MZ umiestnit'gul'ový uzáver

. iné podmienĘ: nevyŽaduje sa

1.4 odberné plvnové zariadenie (oPZ):
. stav: neexistujúce; je potrebné vybudovat'
. investor: žiadatel'o pripojenie (Obec Cĺfer)'
. umiestnenie OPZ: za HUP
. technické riešenie: zodpovedá projektant a odborný pracovnĺk plynových zariadenĺ
. iné podmienky: nevyŽaduje sa

oľlentačný nákres zarladenĺ podľa vyššle uvedenej špec|Íikácle meľacei iJońoveil regulačnej zostavy
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TÉNro NÁKREs JE lNÍoRMAIĺvNY A NEzoBRAzUjI PĺlPoJEtĺlE vAšEJ NEHNUÍEĽNosrl Do DlsŤR|BUčilEJ slETE.

2. Postup pre pripojenie OPZ do DS:

2'1 Uzavľetie Zmluvy o pripojení s PDS. Pre uzavretie Zmluvy o pripojenĺ sa rĺadte pokynmi v sprievodnom liste PDS, ktoý ste obdrŽali

spolu s návrhom Zmluvy o pripojenĺ a Záverečnými ustanoveniami zaslaného návrhu zmluvy.

2.2 Projektová dokumentácia (PD). V zmysle TPP vypracovat' PD a túto zaslať na vyjadrenie PDS aŽ po doručenĺ Zmluvy o pripojenĺ

podpĺsanej oboma zmluvnými stranami (adresy na web stránke

Spolu s PD zaslat'aj kopiu tohto Vyjadrenia. Doporučujeme' aby PD bola spracovaná tak, aby PP bol riešený ako samostatný stavebný

objekt. Doporučujeme aby Žiadatel' predloŽil na vyjadrenie PD okrem analógovej (papierovej) aj v elektronickej forme (formát

pdf). Kladné vyjadrenie PDS k PD je moŽné pouŽiť k stavebnému konaniu resp. k ohláške drobnej stavby.

2.3 Výstavba PP
. Vytýčenie DS. Pred realizáciou PP je Žiadate|' pov|nný pożiadať PDS o vytýčenie existujúcej DS, ku ktorej sa bude PP pripájat'' 0

vytýcenie je moŽné poŽiadať:

. oNLlNE na www.spp-distribucia.sl</sk online-aplĺkacie/sk ziadost-o-vvtvcenie alebo
l pĺsomne na adrese Sekcia údržby a merania, Mlynské nivy 44/b, B25 11 Bratislava.

. Zemné práce'

. Vybudovanie PP a MaRZ. Žiadatel' je povinný zabezpečiť realizáciu PP a MaRZ iba prostrednĺctvom oprávnenej osoby, ktorá je

odborne spÔsobilá na vykonávanie činnostív plynárenstve v zmysle Vyhlášky MPSVaR sR č. 508/2009 Z'z',ktorou sa ustanovujÚ

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvĺhacĺmi, elektrickými a

plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa povaŽujú za vyhradené technické zariadenia.
. Prepoj PP s DS' Prepojovacie práce medzi PP a DS môŽe vykonat'iba oprávnená osoba na základe typového technologického

postupu schváleného spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s. Zoznam osôb so schváleným Typovým technologickým postupom je
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Miesto dodávky
uvedený na adrese

(POD)

sKsPPDls07o4ĺoo18079
80131 1 061 I

prípade realĺzácie
pripojenia a PDS n

prepojovacích prác osobou bez
enainštaluje MZ.

Evidenčné čĺslo

schváleného typového technologického postupu nebudú splnené podmien ky

Kontrola qýstavby PP' Konholu súladu rnýstavby PP s odst]hlasenou PD a príslušnými predpismi uvedenými v bode 3 tohtoVyjadrenia vykoná poverený pracovník PDS (spoločnosti SPP - diskibÚcia, a.s.) pred zasypaním pP' Žĺadatel', (oprávnená osoba),alebo zhotovitel' PP je povinný min' 3 pracovné dni pred zasypaním PP vyplnit' elekhonický formulár,,ŽnoosŤ O VYKONANIEKoNTRoLY yŕsTAVBY PRIPOJOVACI EHO PLYNOVODU", ktoý je umiestnený na web stránke SPP dĺstribúcia htto:/iwww,spo-

internetu môŽete o vyplnenie
nasledovné údaje:

. údaje o Žiadatelbvi'

V prĺpade, ak nemáte prístup kformulára poŽiadat' na tel. č. 0850 269 269, príp. 0850 1 11 727. K vyplneniu formulára sú potrebné

2.4

2.5

' evidenčné číslo zmluvy o pripojenĺ, číslo Ęadrenia SPP - distribÚcia' a.s' k PD,
' údaje o umiestnení stavby' okres, obec, adresa budúceho odberného miesta,
' údaje o zhołovitel'ovi - názov firmy, kontaktná osoba, tel. čĺslo, e-mail'
' poŽadovaný termĺn kontroly (żiadost'zadávajte mĺn. 3 dni preď zasypaním PP).

odsúhlasenĺe PD, vyhovujúci výsledok kontroly zemných a montáŽnych prác PP, prepojovacĺch prác medzi PP a DS sÚpodm ien kou montáže lĺIiZ'

' Zásyp a obsyp' Po vykonaní konkoly podl'a predchádzajúceho bodu je Žiadatel' (oprávnená osoba) povinný vykop zasypat,avykonat' potrebné povrchové úpravy'

' odovzdanie dokladov PDS od PP' Po zrealizovaní všetkých prác srivisiacich s vybudovanĺm PP je Žiadatel, (oprávnená osoba)povinný odovzdat'PDS na oddelenie prevádzky (SPP - distribúcia, a.s., oddelenie pievádzky Kollárova 25, 9170,ĺ Trnava) dokladypodl'a zoznamu dokladov, ktoý je prĺlohou k vyjadreniu PDS k projektovejdokumentáciistavby, Pľi kompletnom odovzdanĺ dokladovbude vydané potvrdenie, ktoré je pohebne preJlozit'pri Žĺadosti o montáŽ meradla'
Výstavba oPZ.
Uzavretie Zmluvy o dodávke plynu' Žiadatel' je povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáŽe MZ)uzavriet's dodávatelbm zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynů.
MontáŽ MZ' Po vybudovaní oPZ a jeho dopojení do DRZ Žiadatel'vyplní ONLlNE FoRMULÁR na stľánke !44{tD_disübuciaó[, zašlepoštou alebo predloŽí osobne v ZákazníckĄkancelárii, 'a účelom qontáŽe 

're..u'.'. '.ř;i;)u'iieli;;inu tieto doklady:Žiadost'o realizácĺu pripojenĺa do diskibučnej sĺete a mo\ntáŽ 
'.;uli;. Správu o odbornej prehliadke a skúške oPZ - kópia,

. Zápis o tlakovej skúške oPZ - kópia (nie staršĺ ako 5 mesiacov),
' Potvrdenie o odovzdaní a prevzati kompletnej dokumentácie PÉ (vydané oddelením prevádzky) - kópia. Tento doklad nie jemoŽné nahradit'Zápisom o odovzdaní stavby. Potvrdenie bude uirĹ*ne aŽ po odovzdaní dokumentov od PP a RTP.Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ a Zápis-otlakovej 

.sllsłe orz je moŽné nahradit' Potvrdenĺm o odovzdanĺ a prevzatí
ľ'J:ľ,':ľľljj$entácĺe 

oPZ' ktoré vydá ooĺelónie prevádzky SPP - oistrioúĹĹ, a.s' v prípade, ak doklaJy od oPZ odovzdáte spolu
V čase predloŽenia Žiadosti musí byt' platná Zmluva o pripojenĺ. Platnost'Zmluvy.je uvedená na jej prvej strane a môŽe byt, predĺŽenádodatkom najviac o 12 mesiacov. o'prädízenie Je p.i..;í;ä;1;;'ö;ffii äD's u er.. platnosti Zmluvy.

2.6

3. Všeobecnépodmienky:

3.1 Toto Vyjadrenie nie je možné pouŽit' pre účely konaní podl'a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnomporiadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného pred pisu. Toto Vyjadrenĺe nie je moŽné použit' aniako súčast'ohláseniadrobnej stavby. pre vyššie uvedené účely je potrebné poŽĺadat'PDS o vydanĺe stanoviska k PD.3.2

3,3

Za stanoven ie dostatočnej kapacity oPZ a vel'kosti RTP zodpovedá Žiadatel' o pripojen ie.
Žiadatel' je povinný realizovat' výstavbu plynoých zariadenĺ v zmysle Zákona č' 25112012 Z.z' o energetĺke a o zmene niektoýchzákonov, Zákona č' 5011976 zb' o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR sR č. 508/2009Z'z', ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniamĺ tlakovýmĺ,zdvĺhacĺmĺ, elekhickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zaľiadenia, ktoré sa povaŽujÚ za vyhradené technické zariadenia,a v zmysle príslušných sTN, sTN EN, TPP' PTN a ostatných predpisov.

3.4 Toto Vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenĺa, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (naprstavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyŽadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedených v tomto Vyjadrenĺv zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov' Uvedené stanoviská, vyjadren ia, súhlasy alebo iné opatren ia je povinný Žiadatel'



i.\1
Príloha č.2 k Zmluve o pripojení

\łjadrenie k žiadosti o pripojenie odborného ptynového zariadenia do distribuěnej siete
kategória - MIMO DoMÁcNosŤ - odber plynu do 60 tis. m3/rok - (Právnická osoba)

sKsPPDls0704100ĺ8079 8013110618

Miesto dodávky (PoD) Evidenčné čísto
zaobstarať si sám na vlastné náklady' Spoločnosť SPP - diskibúcĺa, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí,
stanovĺsk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, Že v prípade ich neudetenia nie je moŽné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli

splnené podmienky uvedené v Technických podmĺenkach spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. ako PDS'

P9užitą.sśtatlĺYi DBZ - Dg19vá reguĺačná zostava, DS _ Distńbučná sieť, HUP _ Hlavný uzáver plynu, MZ - Meracie zariadenie, oM - odberné
miesto' NTL - Nízkotlak'ý' oPZ - odberné plynové zariadenie, PD - Projektová dokumenĺácia, PDś - Prevádzkovateľ distribučnej siete, PP -Pripojovací plynovod' PZ - Plynárenské zariadenie, RTP - Regulátor tlaku plynu, STL - Stredotlaký, TPP - Technické podmienky.

Dátum:

Spracovateľ:

ĺ8.07.20'l8

Monika Belková

Technik pre pripájanie do distrib.siete
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