
Príloha č.2 k Zmluve o pripojení

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberné ho plynového zariadenia do distribučnej siete
kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)

SKSPPDlS01 031 0013806 8000840814
Miesto dodávky (POD) Evidenčné číslo

Žiadatel' o pripojenie:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Tel.kontakt:

Obec Orechová Potôň
Kostolná 281, 93002 Orechová Potôň
305669
0907/700992

Prevádzkovatel' distribučnej siete:
Spp - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

Odberné miesto:
Kostolná 199 Orechová Potôň Orechová Potôň

Ulica Parcelné číslo Obec/Mesto Katastrálne územie

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

1. Technické parametre pripojenia

Typ pripojenia: VÝSTAVBA PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU, OSADENIE REGULAČNEJ ZOSTAVY
A MERADLA ZEMNÉHO PLYNU

Určené meradlo zemného plynu: BK-G10MT G10,DN40,PN 0,5

Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a miesto pripojenia:

Odberné plynové zariadenie (OPZ) žiadateľa o pripojenie bude pripojené k STl pripojovaciemu plynovodu (PP), ktoré bude
splňat parametre určené v týchto technických podmienkach pripojenia.

Pripojovací plynovod (PP):

PP ZRIAĎUJE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE (okrem určeného meradla plynu), a bude splňať tieto kritériá:

pp bude vybudovaný z polyetylénového materiálu D32.

pp bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti - STL plynovodu DN 150 z oceľového materiálu s
prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 80 kPa, ktorý sa nachádza na ulici pred parcelou žiadateľa (č. parcely
199).

Vzdialenosť hlavného uzáveru plynu (HUP) od navrhovaného miesta pripojenia na existujúcu distribučnú sieť (DN 150)
bude cca 5 m, podľa podmienok v teréne. Ukončenie nadzemnej časti PP bude situované v meracej a regulačnej
zostave umiestnenej štandardne na hranici pozemku a mechanicky chránené ochranným potrubím.

Meracia a regulačná zostava (MaRZ):

MaRZ ZRIAĎUJE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE (okrem určeného meradla zemného plynu), a bude splňať tieto
kritériá:

Pozostáva zo skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a ostatných montážnych komponentov.

Umiestnenie: v oplotení parc. Č. 199 tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva.

Výška osadenia MaRZ v oplotení bude minimálne 1m nad úrovňou terénu.

Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž regulátora tlaku plynu, určeného meradla zemného
plynu a celého príslušenstva bežným náradím.
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Hlavný uzáver plynu (HUP):

HUP ZRIAĎUJE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE, HUP bude splňat tieto kritériá:

Hup určujeme gul'ový uzáver pred regulátorom tlaku plynu (v smere prúdenia plynu).

Regulátor tlaku plynu (RTP) :

RTP ZRIAĎUJE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE je umiestnený v MaRZ a musí mať platnú revíznu správu.

Meranie zemného plynu:

Parametre požiadavky: Qmin-Qmaxreduk=l,32 až 12,24m3/h, Qmax=14,4m3/h, r.spotreba=23,785tis.m3/r.,

tar.:MO.

Odberné plynové zariadenie požadujeme prispôsobiť pre montáž nasledovnej meracej zostavy:

1. Základné požiadavky: Plynomer membránový s tepl. kompenz. BK-GlOMT G 10, DN 40, PN 0,5, umiestnený

na NTl časti OPZ, 2 kPa. Bez obtoku, bez prepočítavača.

2. Ostatné požiadavky, doplniť do projektovej dokumentácie: Umiestnenie: na hranici pozemku, bezprostredne

za HUP, prístup z verejného priestranstva, v priestore vetranom resp. vetrateľnom, chránenom pred

poveternostnými vplyvmi, prachom, parami, neoprávnenou manipuláciou, resp. mechanickým poškodením

/samostatná miestnosť merania, meracia skrinka, RS./, v súlade s TPP 934 Ol, TPP 609 01. OPZ vrátane skrine

musí byť chránené pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny (pospojovanie, uzemnenie, bleskozvod).

Pred a za plynomer požadujeme umiestniť plynotesný uzáver. V prípade membr. plynomera požadujeme osadiť

elektrovodivú rozperku a nastaviteľnú podperu plynomera. Na základe Vyhl. 508/2009 Z.z., požadujeme

vypracovať konštrukčnú dokumentáciu, a túto predložiť na vyjadrenie SPP-distribúcia a.s..

3. Podmienky na montáž meracej zostavy: 3.a Pred zahájením montážnych prác žiadame kontaktovať Stredisko

MaT Komárno, tel. :0905-507823. 3.b Pred montážou meracej zostavy predložiť (min. 1 deň vopred) na Stredisko

MaT Komárno nasledovné: - Osvedčenú konštrukčnú dokumentáciu - časť Meranie plynu (VTZ plynové skup. B,

resp. A) - Správu o odbornej skúške OPZ časť elektro (vrátane ochrany pred statickou elektrinou a ochrany pred

bleskom), vystavenú revíznym technikom s oprávnením pre elektrické zariadenia triedy B, predložiť k

nahliadnutiu - Informáciu o zabezpečení účasti odborného pracovníka pri napúšťaní plynu do OPZ (zabezpečí

dodávateľ k termínu montáže meradla) .

spp distribúcia si vyhradzuje právo zmeny meracej zostavy.
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Odberné plynové zariadenie (OPZ):

OPZ ZRIAĎUJE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE a za technické riešenie OPZ zodpovedá projektant a odborný pracovník
plynových zariadení.

2. Činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS) a žiadateľa v procese pripojenia

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

ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE ZABEZPEČUJE NA VLASTNÉ NÁKLADY:

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

Za technické riešenie PP a OPZ žiadateľa zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

Žiadateľ 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 práci
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 žiadateľa pri výstavbe pripojovacieho plynovodu (PP)

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie alebo ohlášku drobnej stavby PP je žiadate!' 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 žiadate!' predložil na schválenie projektovú dokumentáciu okrem analógovej (papierovej) aj
v elektronickej forme (formát. pdf).

Adresy na zaslanie projektovej dokumentácie sú uvedené na web stránke SPP distribúcia, a.s.

www.spp-distribucia.sk/sk kontakty/sk vyjadrovanie-k-stavebnemu-konaniu.
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Pred realizáciou PP je žiadateľ povinný požiadať PDS o vytýčenie existujúcej distribučnej siete, ku ktorej sa bude PP
pripéjet'. O vytýčenie je možné požiadať na adrese Mederčská 81 , 945 01 Komárno, tel. Č. 037/6265683, mailová
adresa: svetlana.cingelova@spp-distribucia.sk.

Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu pp iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na
vykonávanie činností v plynárenstve v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR Č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Prepojovacie práce medzi PP a distribučnou sieťou môže vykonať oprávnená osoba iba na základe typového
technologického postupu schváleného spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. odporúča oprávnené osoby uvedené na www.spp-distribucia.sk.

Kontrolu realizácie PP s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou PP a príslušnými platnými predpismi uvedenými v bode 2
tohto vyjadrenia vykoná poverený pracovník PDS (spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.) pred zasypaním PP.

Žiadatel' (oprávnená osoba), alebo zhotovitel' PP je povinný min. 3 pracovné dni pred zasypaním PP vyplniť elektronický
formulár - "ŽiADOSŤ O VYKONANIE KONTROLY VÝSTAVBY PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU", ktorý je umiestnený na
web stránke SPP distribúcia:

WWw.spp-distribucia.sk/sk obchodno-technicke-informacie/sk ziadost-o-vykonanie-kontroly

V prípade, že nemáte prístup k internetu môžete k požiadať o vyplnenie formulára na tel. Č. 0850 269269, príp. 0850
111 727. K vyplneniu formulára sú potrebné nasledovné informácie:

údaje o žiadatel'ovi, Evidenčné číslo zmluvy o pripojení, číslo vyjadrenia SPP - distribúcia, a.s.
k projektovej dokumentácii;
údaje o umiestnení stavby, okres. obec, adresa budúceho odberného miesta;
údaje o zhotovitel'ovi - názov firmy, kontaktná osoba, Č. tel., e-mail;
požadovaný termín kontroly (zadávajte min. 3 dni pred zasypaním PP).

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie PP a vyhovujúci výsledok kontroly zemných a montážnych prác PP, prepojovacích
prác medzi PP (prípojkou) a distribučnou sieťou sú podmienkou montáže určeného meradla zemného plynu.

UPOZORNENIE:

V prípade realizácie prepojovacích prác vykonaných neoprávnenou osobou bez schváleného typového technologického
postupu PDS nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje meradlo zemného plynu.

Po vykonaní kontroly podl'a predchádzajúceho odseku je žiadatel' (oprávnená osoba) povinný výkop zasypať a vykonať
potrebné povrchové úpravy.

Po zrealizovaní všetkých prác na PP je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný odovzdať PDS na oddelenie prevádzky
Mederčská 81 , 94501 Komárno, tieto doklady (vo fotokópii) týkajúce sa PP (prípojky):
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Právne doklady od pripojovacieho plynovodu (prípojky)

1. Zmluva o pripojení k DS, vrátane Vyjadrenia k žiadosti o pripojenie OPZ k distribučnej sieti
2. Všetky vyjadrenia k projektovej dokumentácii v zmysle zákona Č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), ak boli vydané (napr.

rozkopávkové povolenie, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí,..)
3. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
4. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby pripojovacieho plynovodu (medzi zhotovitel'om a investorom a investorom a

prevádzkovateľom)

Technická dokumentácia od pripojovacieho plynovodu (prípojky)

1. Projektová dokumentácia prípojky, vrátane regulácie tlaku plynu a merania
2. Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii, vydané oprávnenou právnickou osobou
3. Správa o odbornej prehliadke a skúške prípojky, vrátane regulácie (vyhl. 508/2009 Z.z.)
4. Zápis o tlakovej skúške na prípojke a regulátore tlaku plynu, vrátane atestu tlakomeru
5. Zápis o napustení plynu a odvzdušnení
6. Denník montážnych prác - zvárací denník
7. Denník izolatéra
8. Zápis o elektroiskrovej skúške (len pri prípojkách z ocele)
9. Zoznam zvarov, protokoly z vykonaných kontrol zvarov (stanovenie obsahu a rozsahu kontrol podl'a podkladov z

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

materiál, piesok, signalizačný vodič, certifikát a atest od regulátora tlaku plynu, izolačný spoj a iné)
11. Geodetické porealizačné zameranie skutočného zhotovenia stavby, vrátane prepojenia na existujúcu distribučnú sieť v

analógovej (papierovej) forme a digitálnej forme (súradnicový systém S-JTSK, trieda presnosti 3, spracovanie
v grafickom systéme MicroStation s geodetickou nadstavbou TePlyn v. 3.7.)

12. Typový technologický postup z napojenia novej prípojky na distribučnú sieť (vrchný líst)
13. Doklady od napojenia prípojky na distribučnú sieť (po ukončení montážnych prác), napr.: odmydlenie garančných

zvarov, doklady od zaizolovaní prepoja a pod.

Doplneníe:

Uvedený zoznam dokumentov môže byť ešte doplnený a spresnený vo vyjadrení SPP-D (oddelenie prevádzky) k projektovej
dokumentácii.

4. Montáž meradla zemného plynu

Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do MaRZ predloží žiadateľ poštou alebo osobne v Zákazníckej kancelárii (adresy
zákazníckych kancelárií: www.spp-distribucia.sk ), za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady od
OPZ:

1. Žiadosť o realizáciu pripojenia k distribučnej 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. Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie pripojovacieho plynovodu (vydaný oddelením prevádzky)

- kópia (tento zápis nie je možné nahradiť Zápisom o odovzdaní stavby)
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Žiadateľ je povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla) uzavrieť
s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.

Vlastníkom pripojovacieho plynovodu (PP) a MaRZ je žiadate/' o pripojenie. SPP - distribúcia, a.s. distribuuje zemný plyn do
OPZ na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o pripojení k distribučnej sieti.

Žiadate/' (odberate/' plynu) je povinný udržiavať pripojené OPZ v zodpovedajúcom technickom stave počas celej doby
pripojenia.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého
prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase
prevádzkovate/'asiete, na ktorú je pripojený.

Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému
meradlu, bez súhlasu prevádzkovate/'a distribučnej siete je zakázané.

UPOZORNENIE:

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej
správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových
zariadení uvedených v tomto vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská,
vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadatel' zaobstarať si sám na vlastné náklady.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani
za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené
podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. ako prevádzkovatel'a
distribučnej siete.

SÚHLASí

Predpokladaný termín pripojenia
odberného miesta: Dátum v racovania v 'adrenia:

I I 11/2014 mesiac/rok
------ -----

Za podmienky splnenia vyššie uvedených TPP,
PDS s pripojením OPZ k DS:

,,?1 ..~.2014,:; ..

Ing. Dudová Zuzana, senior pre pripájanie do DS, tel.:0850 269 269

~ l'" IG\ l' ,.., 5
Mlynské nivy 44fb

825 11 Bra{islava 26
IČO:35910739, DIČ;:20219311

IČ DPH: SK7020000372
",2()OOit~,."

Pod is a ečiatka

••

I Of;

Spracovate/' vyjadrenia:

Použité skratky v texte: PZ - Plynárenské zariadenie, PP - Pripojovací plynovod, DS - Distribučná siet', PDS - Prevádzkovate/' distribuč J ,
- Meracia a regulačná zostava, RTP - Regulátor tlaku plynu, OPZ - Odberné plynové zariadenie, TPP - Technické podmienky pripojenia, MZ - Meracie
zariadenie, PD - Projektová dokumentácia, HUP - Hlavný uzáver plynu
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