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ZMLUVA O PRIPOJENÍ
k distribučnej sieti

Evidenčné číslo zmluvy

/kategória - odberateľ plynu MIMO DOMÁCNOSŤ/
uzavretá v zmysle § 43 ods. 6 písm. g) zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene 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 I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B
Zastúpený: Ing. Martin Dzúr - Gejdoš, senior pre pripájanie do Ds
(ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo "PDS")
1.2. Obchodné meno (prip. názov): Obec KRUŽLOV
Sídlo:

Kružlovč.141, 086 04, SR

IČO:

00 322 211

IČ DPH:
Bankové spojenie:

č. účtu:

Zápis v obchodnom príp. inom príslušnom registri:
Zastúpený1: Ing. Jozef KMEC
Podľa plnomocenstva zo dňa

1

pripojeného k tejto Zmluve2

(ďalej len „Žiadateľ")
2. Predmet zmluvy
2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa pripojiť odberné plynové zariadenie Žiadateľa uvedené v Žiadosti
o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (ďalej len "odberné plynové zariadenie" alebo
"OPZ"), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej len "Žiadosť
o pripojenie") do distribučnej siete Prevádzkovateľa (ďalej len „pripojenie") ak dôjde k splneniu podmienok uvedených
v technických podmienkach pripojenia k distribučnej sieti, vydaných PDS, ktoré sú ako príloha číslo 2, neoddeliteľnou
súčasťou tejto Zmluvy (ďalej len "Podmienky pripojenia") a súčasne k splneniu podmienok stanovených v
Technických podmienkach3 prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len "Technické podmienky"), a zabezpečiť
Žiadateľovi 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 Žiadateľa uhradiť
Prevádzkovateľovi 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. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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 poriadok4 prevádzkovateľa 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. Žiadateľ
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, dĺžka 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 Žiadateľa bolo vybudované tak, že toto
zariadenie spĺňa 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 normami3, 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
zariadenia6,
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,
4.1.1.4. Žiadateľ nemá voči PDS neuhradené záväzky podľa 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 Žiadateľom a dodávateľom 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 Žiadateľovi 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 príslušným dodávateľom plynu, alebo zmluvy o distribúcii plynu s prevádzkovateľom,
4.2.2. žiadať od Žiadateľa 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),
4.2.4. obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi resp.
Prevádzkovým poriadkom a/alebo Technickými podmienkami,

ľ

