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Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Bratislava 

      DS/813/2011 Ing. Peter  Ďurica 29.6.2011 

Vec       

Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. 
 
Vážený pán primátor/starosta, 
 
dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP - distribúcia, 
a.s., s účinnosťou od 1. júla 2011 úplne liberalizuje proces pripájania budúcich odberateľov 
zemného plynu k distribučnej sieti na Slovensku. Každý žiadateľ o pripojenie k distribučnej sieti si 
odteraz bude môcť vybrať svojho zhotoviteľa plynovej prípojky, čím bude sám ovplyvňovať termín 
realizácie pripojenia k distribučnej sieti.  SPP – distribúcia, a.s., sa tak zaradila medzi európske 
plynárenské spoločnosti, ktoré týmto krokom vytvorili pre zákazníka priestor pre samostatnú 
koordináciu a zvýšenie flexibility celého procesu pripojenia.   
 
Výhody pre žiadateľa o pripojenie k distribučnej sieti: 

• proces pripojenia má pod kontrolou z časového hľadiska, 
• výstavba pripojovacieho plynovodu a odberného plynového zariadenia môže začať súčasne, 

v čase, ktorý mu vyhovuje, 
• trvanie realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti si môže  

sám ovplyvňovať (sám si nastaví časový harmonogram a koordinuje termíny), 
• na základe cenovej ponuky si môže sám vybrať oprávnenú organizáciu/zhotoviteľa 

pripojovacieho plynovodu, ktorý spĺňa všetky legislatívne požiadavky a technické 
podmienky stanovené spoločnosťou SPP-distribúcia, a.s., 

• SPP-distribúcia, a.s., žiadateľovi vykoná kontrolu realizácie pripojovacieho plynovodu. 
 

 
Liberalizácia procesu pripájania od 1. júla 2011: 

• Celý proces výstavby pripojovacieho plynovodu si zabezpečí zákazník, konkrétne:  
- projektovú dokumentáciu na pripojovací plynovod, 
- ohlásenie drobnej stavby (stavebné povolenie od príslušného Stavebného úradu) na 

výstavbu pripojovacieho plynovodu, 
- povolenie na zvláštne užívanie komunikácie od príslušného Stavebného úradu, 
- výstavbu pripojovacieho plynovodu vrátane osadenia domovej skrinky s regulátorom tlaku 

plynu, 
- projektovú dokumentáciu na výstavbu odberného plynového zariadenia, t. j. výstavbu 

vonkajších a vnútorných rozvodov plynu od hlavného uzáveru plynu až po spotrebiče. 



• Žiadatelia si budú zabezpečovať výstavbu pripojovacích plynovodov k pripojeniu odberných 
plynových zariadení k distribučnej sieti na vlastné náklady  
(platí pre všetky kategórie  zákazníkov - domácnosti, maloodber, veľkoodber). 

 
Upozornenie: Prepojenie medzi pripojovacím a distribučným plynovodom zabezpečí oprávnená 
organizácia v súlade s typovým technologickým postupom  vydaným SPP - distribúcia, a.s. 
 
Kontakty na doporučených zhotoviteľov pripojovacieho plynovodu budú zverejnené na webovej 
stránke www.spp-distribucia.sk. 
 
Od 1.7.2011 budú na webovej stránke www.spp-distribucia.sk dostupné všetky informácie týkajúce 
sa zmien procesu pripojenia (podrobný popis zmeneného procesu pripojenia, potrebné tlačivá na 
stiahnutie, termíny, vysvetlivky, atď.). 
 
Pre žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti, ktoré boli podané v termíne do 30.  júna 2011, platia 
pôvodné pravidlá procesu pripojenia. 
 
V zmysle týchto skutočností si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri usmerňovaní žiadateľov 
o pripojenie k distribučnej sieti. Súčasne Vás chceme požiadať, aby ste o uvedených skutočnostiach 
informovali príslušný stavebný úrad mesta/obce.  
 
 
Ďakujeme za spoluprácu. 
 
S pozdravom 
      
                                                                                   
        

Ing. Marek Paál
riaditeľ sekcie distribučných služieb

SPP-distribúcia, a.s.
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