Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení do distrubučnej siete, strana č.1
Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete /kategória odberateľa
plynu - OKREM KATEGÓRIE ZRANITEĽNÝ ODBERATEĽ s ročným odberom nad 100 000 kWh/
Optifin Energo, s.r.o.

Rusovská cesta 1

IČO: 44 337 248, Zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54150/B

851 01 Bratislava
LDS Prakovce, Prakovce 13, 055 62 Prakovce

Upozornenie: Po prijatí a kontrole žiadosti Vám spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. zašle faktúru na úhradu poplatku za pripojenie vo výške 364,50 € (bez DPH). To
neplatí pri prevode odberného miesta pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti. Po uhradení poplatku za pripojenie v lehote splatnosti faktúry Vám spoločnosť Optifin
Energo, s.r.o. do 30 dní stanoví podmienky pripojenia a zašle návrh zmluvy o pripojení. Podrobnosti sú uvedené v pokynoch pre žiadateľa. Dovoľujeme si Vás
upozorniť, že v prípade ak poplatok v celej sume nebude z Vašej strany v lehote splatnosti uhradený, budeme považovať Vašu žiadosť za nekompletnú a návrh
Zmluvy o pripojení do distribučnej siete vrátane technických podmienok pripojenia Vám nebude zaslaný.

Druh žiadosti (zaškrtnite):
Nové pripojenie:

Zmena
príkonu:

Zmena
odberateľa:

Iné (uveďte):

Identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie (údaje vyplniť podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu alebo inej zakladacej príp. zriaďovacej
listiny):
Obchodné meno:
Č. účtu (IBAN):

1.

DIČ:

Banka:

IČ platcu DPH:

Miesto zápisu:

Zapísaný v:
Sídlo:

IČO:

Ulica:

Vložka č.:

Oddiel:

Číslo súpisné / orientačné:

Názov obce, mesta:

Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby oprávnenej zastupovať
žiadateľa o pripojenie:
Deň, mesiac, rok narodenia (vyplní iba žiadateľfyzická osoba, ak nemá pridelené IČO):
Korešpondenčná adresa (vypĺňa sa iba v prípade, ak je odlišná od adresy sídla žiadateľa):

PSČ:
Tel. číslo:
E-mail:

Obchodné meno
Sídlo:

Ulica:

Číslo súpisné / orientačné:

Názov obce, mesta:

Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby oprávnenej zastupovať
žiadateľa o pripojenie:
Identifikačné údaje budúceho odberného plynového zariadenia :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakrúžkovať TYP Budovy 1
Adresa:

2

2.1.

2.2.

2.3.

Názov obce, mesta:

PSČ:

Predpokladaný časový priebeh odberu zemného plynu
Merná jednotka

Ročný odber
v tom (vyplniť na 3 des. miesta):

tis. m3/ rok

odber v letnom období 8
odber v zimnom období
Maximálny denný odber (vyplniť na 2 des. miesta):

tis. m3/ rok
tis. m3/ rok
m3/ deň

Maximálny hodinový odber spotrebičov počas prevádzky (vyplniť na
2 des. miesta): v letnom období:

m3/ h

v zimnom období (podľa stĺpca f, druhá strana žiadosti)

m3/ h

Minimálny hodinový odber spotrebičov počas prevádzky: (vyplniť
na 2 des. miesta) v letnom období
v zimnom období
Využitie ročného odberu plynu na účely:
2.5. technológia a ohrev vody
vykurovanie
Vysvetlivky:
2.4.

Názov stavby, akcie:

Súpisné/ orientačné číslo, číslo parcely:

Požadovaný odber zemného plynu 2
(Údaje vyplniť maximálne na tri desatinné miesta)

PSČ:

rok 20 . .

rok 20 . .

rok 20 . .

rok 20 . .

rok 20 . .
a ďaľšie roky

m3/ h
m3/ h
%
%

1 TYP Budovy: 1) Obytná budova; 2) Administratívna budova; 3) Školská budova; 4) Nemocnica; 5) Obchodný dom; 6) Hotel a reštaurácia; 7) Budova na šport; 8) Priemyselná
prevádzka-kotolňa; 9) Priemyselná prevádzka; 10) Priemyselná prevádzka-sklad; 11) Polyfunkčný objekt; 12) Kogenerácia a PPC 13) Kotolňa pre bytový dom
2 Požadovaný odber zemného plynu je vyjadrený v m3 pri kvalitatívnych parametroch plynu stanovených Technickými podmienkami Optifin Energo, s.r.o. pri základných
stavových podmienkach, t.j. pri teplote 15 °C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti Φ = 0 % (suchý plyn)
3 Letným obdobím sa rozumie časový interval od 1.4. do 30.9. bežného roka (t.j. 2. a 3. štvrťrok bežného roka)

Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení do distrubučnej siete, strana č.2
Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete /kategória odberateľa
plynu - OKREM KATEGÓRIE ZRANITEĽNÝ ODBERATEĽ s ročným odberom nad 100 000 kWh/

Žiadateľ:
Názov stavby, akcie:

Obchodné meno:

Poradové číslo spotrebičov

3

Plynové spotrebiče

Počet rovnakých
druhov (typov)
spotrebičov

(číselné údaje vyplniť na max. 3 desatinné miesta)

Názov a typové označenie
spotrebiča, výkon v kW

ks

a)

Max. hodinový
odber za 1
spotrebič
(tzv. štítkový)
(m3/ hod./ ks)

b)

c)

d)

Max. hodinový
odber za všetky
spotrebiče
(stĺpec b x d)
(m3/ hod.)

Max. hodinový
odber podľa
súčinnosti
využitia
spotrebičov
(m3/ hod.)

e)

f)

Ročný odber
vypočítaný z
maximálneho
odberu podľa
súčinnosti
využitia
spotrebičov
(tis.m3/ rok)
g)

Prevádzkový
pretlak pre
spotrebiče

Termín
uvedenia
spotrebičov
do prevádzky

(kPa)

mesiac / rok
h)

i)

xxx

xxx

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
x
4

Spolu za všetky spotrebiče:

xxx

Názov a typové označenie spotrebičov, u ktorých je možnosť použitia iného paliva a názov, typové označenie rezervných (náhradných) plynových spotrebičov, použiteľných v prípade
poruchy spotrebičov uvedených pod bodom 3. Uvedené spotrebiče sa nezapočítavajú svojím príkonom a svojou spotrebou do bodu č. 3

POZNÁMKA:
• v prípade areálu, počet odberných miest (objekty/ prevádzky), ktoré žiadateľ uvažuje v budúcnosti zriadiť a na ktorých budú inštalované obchodné meradlá plynu
• počet bytových jednotiek a nebytových priestorov, kde budú inštalované obchodné meradlá plynu v prípade plynofikácie bytového domu
• počet bytových jednotiek v bytovom dome a max. hod. odber pre účely varenia v prípade plynofikovanej kotolne jestvujúceho bytového domu (napr. odpojenie od CZT)

Žiadateľ o pripojenie svojim podpisom potvrdzuje:
a) pravdivosť vyššie uvedených údajov a údajov uvedených v prílohách,
b) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (prípadne aj údajov budúceho odberateľa) uvedených v tejto žiadosti v informačných systémoch Optifin Energo, s.r.o., v rozsahu
potrebnom na výkon činností podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike, ako aj na ich poskytnutie dodávateľovi plynu určenému žiadateľom príp. budúcim
odberateľom na spracovanie na rovnaké účely a v rovnakom rozsahu potrebnom na výkon činností distribútora plynu podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike,
c) svoje oprávnenie udeliť súhlas podľa písm. b) hore za budúceho odberateľa, pokiaľ v tejto žiadosti žiadateľ o pripojenie uvádza aj osobné údaje budúceho odberateľa a ak je
budúci odberateľ odlišnou osobou od žiadateľa o pripojenie.

Titul, meno a priezvisko spracovateľa žiadosti,
tel. č.:
Dátum spracovania žiadosti:
Titul, meno a priezvisko, funkcia, tel. číslo a
podpis osoby oprávnenej zastupovať žiadateľa
o pripojenie, príp. aj odtlačok pečiatky žiadateľa:

Pokyny pre žiadateľa o pripojenie, budúceho odberateľa plynu:
Žiadosť sa vyplňuje pre jedno odberné miesto a predkladá sa v 2-och vyhotoveniach, nakoľko tieto budú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o pripojení do distribučnej siete. Jedno vyhotovenie predmetnej zmluvy bude uložené u
prevádzkovateľa distribučnej siete Optifin Energo, s.r.o. a jedno vyhotovene bude slúžiť pre potreby žiadateľa o pripojenie.
Súčasťou žiadosti je jedno vyhotovenie nasledovných dokumentov:
• plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa – žiadateľa o pripojenie (ak Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete predkladá v mene žiadateľa o pripojenie iná osoba),
• situačný nákres/výkres (kópia z katastrálnej mapy) s vyznačením polohy budúceho odberného miesta na pozemku, vrátane vyznačenia hraníc predmetného pozemku a verejného priestranstva (doporučená mierka 1:2880, alebo
1:2000, alebo 1:1440, alebo 1:500),
• kópia listu vlastníctva alebo kópia iného dokladu, ktorým žiadateľ preukáže vzťah k danej nehnuteľnosti (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluva a pod.) alebo originál predchádzajúceho súhlasu vlastníka/
spoluvlastníka (napr.manžel/ manželka, ostatní spoluvlastníci uvedení vo výpise z listu vlastníctva), alebo správcu nehnuteľnosti s jej pripojením k distribučnej sieti,
• kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie žiadateľa o pripojenie/ budúceho odberateľa k podnikaniu
• prepočet ročného odberu zemného plynu, prepočet minimálneho a maximálneho hodinového odberu podľa reálnej súčinnosti spotrebičov.

Pokyny pre žiadateľa pri vypĺňaní "Žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti"
Bod 1. Žiadosti: “Identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie“ a “Identifikačné údaje budúceho odberateľa"
Pod "Žiadateľom" sa rozumie právnická/ fyzická osoba majúca oprávnenie najmä na nasledovné úkony:
• podať žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia,
• uzavrieť zmluvu o pripojení k distribučnej sieti,
• podať žiadosť o realizáciu pripojenia,
• komunikovať a preberať zásielky vo veciach súvisiacich s pripojením odberného plynového zariadenia so zástupcami SPP - distribúcia, a.s.
Poznámka : "Žiadateľom" môže byť napríklad materská organizácia budúceho odberateľa plynu alebo právnická/ fyzická osoba splnomocnená budúcim odberateľom konať v jej
mene pri pripájaní odberného plynového zariadenia na distribučnú sieť, napr.: organizácia zabezpečujúca inžiniering pre budúceho odberateľa; investor budúceho odberného
plynového zariadenia atď.
Pod "Budúcim odberateľom" sa rozumie právnická/ fyzická osoba, ktorá uzavrie z dodávateľom plynu Zmluvu o dodávke plynu, t.j. budúci platiteľ za odber plynu.
Bod 2. Žiadosti: "Požadovaný odber zemného plynu":
je vyjadrený v "m3" pri kvalitatívnych parametroch stanovených Technickými podmienkami Optifin Energo, s.r.o. pri základných stavových podmienkach, t.j. pri teplote 15°C,
absolútnom tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti Φ = 0 % (suchý plyn).
Pri vypĺňaní bodu 2. tlačiva treba vychádzať z bodu 3 - “Plynové spotrebiče“.
Ukazovateľ 2.3. Maximálny hodinový odber (v letnom období alebo v zimnom období podľa charakteru odberu) je totožný s údajom uvedeným v bode 3 - “Plynové spotrebiče“ - so
súčtom požadovaných maximálnych príkonov spotrebičov podľa súčinnosti ich využitia - stĺpec f (t.j. maximálny príkon spotrebičov vychádza z percenta využitia spotrebičov a zo
vzájomnej súčasnosti nasadenia a prevádzkovania spotrebičov).

Bod 3. Žiadosti: "Plynové spotrebiče"
V Žiadosti o pripojenie... bod č.3 " Plynové spotrebiče " vyplní žiadateľ údaje za všetky predpokladané spotrebiče, ktoré plánuje v odbernom plynovom zariadení (ďalej len OPZ)
inštalovať (pokiaľ priestorovo táto časť tlačiva nepostačuje, pripojí žiadateľ osobitnú prílohu). Ide o nasledovné údaje :
stĺpec a - poradové číslo,
stĺpec b - počet rovnakých druhov (typov) spotrebičov,
stĺpec c - názov a typové označenie spotrebiča, výkon v kW,
stĺpec d - maximálny hodinový odber za 1 spotrebič v m3/hod/ks (tzv. štítkový),
stĺpec e - maximálny hodinový odber za všetky spotrebiče v m3/hod, t.j. stĺpec b sa vynásobí stĺpcom d,
stĺpec f - požadovaný maximálny hodinový odber podľa súčinnosti ich využitia spotrebičov v m3/hod, ktorý vychádza z percenta využitia spotrebičov a zo vzájomnej súčasnosti
nasadenia a prevádzkovania spotrebičov, t.j. stĺpec f môže byť hodnotovo nižší ako stĺpec e. Ak sa všetky plynové spotrebiče využívajú na 100 % a prevádzkujú sa súčasne,
hodnoty uvádzané v stĺpci f a v stĺpci e sú rovnaké.
(Príkon rezervných plynových spotrebičov sa nezapočítava do požadovaného súčtu maximálneho príkonu za všetky spotrebiče.)
stĺpec g - pod ročným odberom (tis. m3/rok) sa rozumie najvyšší požadovaný odber zemného plynu podľa súčinnosti využitia spotrebičov (vo väčšine prípadov ide o odber plynu v
cieľovom roku spotreby)
Poznámka: Ročný odber vyplýva z prepočtu hodinového, denného a ročného odberu zemného plynu všetkými spotrebičmi v odbernom mieste (tento prepočet musí tvoriť prílohu
žiadosti),
stĺpec h – prevádzkový pretlak pre spotrebiče (kPa),
stĺpec i - termín uvedenia spotrebičov do prevádzky (mesiac / rok) musí mať väzbu na prvý nábehový rok začatia odberu zemného plynu v tabuľke pod bodom 2 - “Predpokladaný
časový priebeh odberu zemného plynu“.
Bod 4. Žiadosti: Žiadateľ do tohto bodu uvádza:
a) názov a typ spotrebičov, pri ktorých je možnosť použiť iné palivo (uviesť aj druh paliva) ;
b) názov, typové označenie rezervných (náhradných) plynových spotrebičov, použiteľných v prípade poruchy spotrebičov uvedených pod bodom 3. - uvedené spotrebiče sa
nezapočítavajú svojím príkonom a svojou spotrebou do bodu č.3.
UPOZORNENIE

Po doručení Žiadosti o pripojenie do distribučnej siete bude táto predmetom kontroly zo strany spoločnosti Optifin Energo, s.r.o.
V prípade, ak:

opätovné podanie žiadosti so správnymi/úplnými údajmi, resp. prílohami,
doručenia žiadosti zašle faktúru na úhradu ceny za pripojenie.
Cena za pripojenie je považovaná za uhradenú v deň, kedy je v plnej výške pripísaná na účet spoločnosti Optifin Energo, s.r.o.

