Predchádzajúci súhlas
vlastníka / spoluvlastníka / správcu
s pripojením, alebo rekonštrukciou odberného
plynového zariadenia
Meno a priezvisko (obchodné meno): ___________________________________________________________
Osoby konajúce za právnickú osobu (meno, priezvisko, funkcia): ______________________________________
Trvalý pobyt (sídlo): __________________________________________________________________________
Dátum narodenia (IČO): ____________________
(ďalej len „vlastník/spoluvlastník/ správca nehnuteľnosti alebo PP“)
ako

vlastník

spoluvlastník v podiele ________

správca



Nehnuteľnosti s. č. ________ a/alebo p. č. _________, k. ú._____________, zapísanej na LV č. _____



PP ukončeného pred, alebo na p. č. _________, k. ú. _____________, zapísanej na LV č. _____

udeľujem súhlas pre:
Meno a priezvisko (obchodné meno): ___________________________________________________________
Osoby konajúce za právnickú osobu (meno, priezvisko, funkcia): ______________________________________
Trvalý pobyt (sídlo): __________________________________________________________________________
Dátum narodenia (IČO): ____________________
Budúce odberné miesto: Ulica ________________, s. č. __________, Obec/Mesto ______________________
p. č. ________________, k. ú. ______________________,
(ďalej len „žiadateľ o pripojenie“)
aby jeho OPZ vybudované na budúcom odbernom mieste bolo pripojené:
1

do distribučnej siete podľa podmienok spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. Ako vlastník/spoluvlastník/správca
nehnuteľnosti, alebo PP súhlasím s plynofikáciou alebo vykonaním technickej zmeny na OPZ alebo s preložkou
PP. (použije sa pri žiadosti o pripojenie alebo technickú zmenu kde žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom alebo
väčšinovým spoluvlastníkom, alebo ak vlastníkom PP nie je žiadateľ o pripojenie alebo SPP – distribúcia, a.s.)

2

na spoločné OPZ v bytovom dome alebo polyfunkčnom objekte (použije sa pri žiadosti o technickú zmenu na
existujúcom odbernom mieste pri bytovom dome alebo polyfunkčnom objekte)

3

k PP vybudovanému pre moju nehnuteľnosť a to osadením viac skrine na hranici môjho pozemku. V prípade, ak
existujúci HUP nie je na hranici pozemku resp. je nedostupný z verejného priestranstva, sa tento PP upraví –
predĺži/skráti na náklady žiadateľa o pripojenie. Svoj súhlas udeľujem najmä na manipuláciu s jestvujúcou skriňou
a HUP, ako aj na nahradenie jestvujúcej skrine viac-skriňou s viacerými samostatnými meradlami. Zároveň
súhlasím, aby spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. užívala časť môjho PP od miesta pripojenia do distribučnej siete,
po miesto pripojenia PP žiadateľa o pripojenie ako súčasť svojej distribučnej siete, aj na distribúciu plynu do OPZ
žiadateľa o pripojenie. Pri vykonávaní montážnych prác súhlasím s dočasným prerušením dodávky zemného
plynu do môjho OPZ, ako aj s demontážou a opätovnou montážou meradla zemného plynu. (použije sa pri
žiadosti o pripojenie, ak je PP existujúci)

4

vybudovaním nového PP, ktorý bude ukončený domovou regulačnou zostavou spolu s meracím zariadením na
hranici môjho pozemku (použije sa pri žiadosti o pripojenie, ak nie je PP vybudovaný, budovať PP bude žiadateľ
o pripojenie)
nového PP, ktorý sa pripojí na môj PP pred existujúcim HUP (použije sa pri žiadosti o pripojenie,
ak je vlastník dotknutej nehnuteľnosti aj vlastníkom existujúceho PP, budovať PP bude žiadateľ o pripojenie)

5 vybudovaním

PP – pripojovací plynovod alebo prípojka ; OPZ – odberné plynové zariadenie, HUP – hlavný uzáver plynu
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Predchádzajúci súhlas
vlastníka / spoluvlastníka / správcu
s pripojením, alebo rekonštrukciou odberného
plynového zariadenia
Ak je pripojením, alebo rekonštrukciou budúceho odberného miesta dotknutá moja nehnuteľnosť, platí
nasledovné:
Všetky vyššie uvedené úkony je žiadateľ o pripojenie povinný zrealizovať na vlastné náklady, pričom sa
zaväzujem mu poskytnúť potrebnú súčinnosť – napríklad pri demontáži jestvujúceho meradla.
Zároveň sa v prípade prevodu vlastníckeho práva k vyššie uvedenej nehnuteľnosti zaväzujem zaviazať nového
vlastníka strpieť umiestnenie OPZ vybudované pre žiadateľa o pripojenie na/v mojej nehnuteľnosti špecifikovanej
vyššie a/alebo osadenie domovej regulačnej zostavy na hranici môjho pozemku.
V prípade porušenia záväzkov upravených v tomto vyhlásení beriem na vedomie, že si spoločnosť
SPP – distribúcia, a.s. bude u mňa uplatňovať náhradu vzniknutej škody.
Tento súhlas môžem odvolať iba písomne, listom zaslaným na adresu spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, pričom môj súhlas zanikne až uplynutím 12 mesiacov od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bude spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. odvolanie súhlasu
doručené. V prípade zániku súhlasu bude žiadateľ o pripojenie povinný vybudovať si samostatný pripojovací
plynovod na vlastné náklady.
Pokiaľ po odvolaní súhlasu nebude možné žiadateľa o pripojenie pripojiť do distribučnej siete spoločnosti
SPP – distribúcia, a.s., bude budúce odberné miesto zrušené bez nároku na náhradu.
Dňa: ________________
Podpis vlastníka/spoluvlastníka/správcu dotknutej nehnuteľnosti alebo PP: ............................................................
(pri zaškrtnutí možnosti 1 a 2 nie je potrebné podpis úradne overiť; pri zaškrtnutí možnosti 3 až 5 je
potrebné podpis úradne overiť)

Podpis žiadateľa o pripojenie:

................................................................

Predchádzajúci súhlas sa predkladá v jednom vyhotovení spolu s nasledujúcimi prílohami:

Kópia LV alebo kópia iného dokladu, ktorým osoba udeľujúca predchádzajúci súhlas preukáže právny
vzťah k nehnuteľnosti (napr. kúpna alebo darovacia zmluva s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
na ktorom je vyznačená prezenčná pečiatka príslušnej správy katastra)

Doklad preukazujúci oprávnenie k podnikaniu (ak predchádzajúci súhlas udeľuje podnikateľ)

Zmluva o výkone správy (ak predchádzajúci súhlas udeľuje správca)

PP – pripojovací plynovod alebo prípojka ; OPZ – odberné plynové zariadenie, HUP – hlavný uzáver plynu
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