
 

TECHNICKÉ PODMIENKY PRE PRIPOJENIE  

PLYNOVEJ  PRÍPOJKY 

1.Žiadateľ predloží SPP-D žiadosť o pripojenie – elektronicky na webstránke SPP-D, osobne v Zákazníckych kanceláriách 

spoločnosti alebo poštou. 

 

2. Na základe predloženej žiadosti o pripojenie, SPP-D zašle žiadateľovi faktúru na úhradu poplatku za pripojenie do 7 dní 

od prijatia úplnej žiadosti. 

 

3. Žiadateľ uhradí poplatok za pripojenie do 21 dní od vystavenia faktúry. 

 

4. SPP-D zašle žiadateľovi návrh zmluvy o pripojení do 30 dní od pripísania poplatku za pripojenie na účet SPP-D. 

 

5. Žiadateľ podpíše 2 exempláre návrhu zmluvy o pripojení a doručí ich SPP-D najneskôr do 30 dní od ich prevzatia. 

 

6. SPP-D podpíše doručené exempláre zmluvy o pripojení a 1 podpísaný exemplár zašle bez zbytočného odkladu 

žiadateľovi. 

 

7. Žiadateľ si zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pripojovacieho plynovodu a následne ju predloží SPP-D    

na posúdenie. 

 

8. SPP-D sa k predloženej projektovej dokumentácii vyjadrí do 30 dní od jej doručenia. Vyjadrenie                 

k projektovej dokumentácii je záväzným stanoviskom a podkladom pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného 

povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby, pričom pred vydaním vyjadrenia musí byť uzavretá Zmluva o pripojení     

k distribučnej sieti. Po obdŕžaní vyjadrenia         k projektovej dokumentácii pripojovacieho plynovodu podá žiadateľ 

na príslušnom stavebnom úrade, t. j. obci, ohlásenie drobnej stavby a v prípade potreby aj žiadosť o rozkopávkové 

povolenie. 

 

9. Ak už má žiadateľ vyjadrenie SPP-D k projektovej dokumentácii pripojovacieho plynovodu, vyhľadá   si zhotoviteľa,    

cez ktorého zrealizuje výstavbu pripojovacieho plynovodu a odberného plynového zariadenia. 

 

10. Po ukončení výstavby požiada žiadateľ SPP-D o kontrolu realizácie výstavby pripojovacieho plynovodu. Ak je výsledok 

kontroly vyhovujúci, žiadateľ odovzdá SPP-D kompletnú technicko-právnu dokumentáciu pripojovacieho plynovodu. 

 

11. Žiadateľ si vyberie dodávateľa plynu a uzatvorí s ním Zmluvu o dodávke plynu – odporúčanie cca 30 dní pred 

požadovaným začiatkom odberu plynu. 

 

12. Žiadateľ predloží SPP-D žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla – elektronicky na webstránke SPP-D, osobne 

v zákazníckych kanceláriách spoločnosti alebo poštou. 

 

13. SPP-D žiadateľovi posúdi splnenie technických a obchodných podmienok pre pripojenie odberného plynového 

zariadenia k distribučnej sieti najneskôr do 25 dní odo dňa predloženia úplnej Žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž 

meradla. 

 

14. SPP-D zabezpečí žiadateľovi montáž meradla do 5 pracovných dní od splnenia všetkých technických a obchodných 

podmienok pripojenia. 

 

15. Drobnú stavbu plynovú prípojku smie uskutočňovať iba právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie 

týchto stavebných prác. Stavebník je preto povinný v zmysle § 44 ods. 1 stavebného zákona a v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky 

74/1996 Z. z. preukázať a dokladovať stavebnému úradu odbornú spôsobilosť – oprávnenie osoby pre vykonávanie tejto 

činnosti. 


