Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
uzatvorená
podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka , ustanovenia § 81 zákona č.251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenia § 628 Občianskeho
zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis v registri:
Zastúpená:

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
35 910 739
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3481/B
Ing. Peter Jung, na základe plnej moci

( ďalej len „SPP-D“)
a
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Číslo OP:
(ďalej len „Investor preložky“)

Článok II.
Podmienky vykonania preložky
1. SPP-D je vlastníkom plynárenského zariadenia – hlavného uzáveru plynu, oddeľujúceho
distribučnú sieť patriacu SPP-D od odberného plynového zariadenia patriaceho
Investorovi preložky. Hlavný uzáver plynu je umiestnený na odbernom mieste
.
2. Investor preložky požiadal SPP-D o možnosť vykonať preložku hlavného uzáveru plynu
definovaného v odseku 1 tak, aby tento bol umiestnený na hranici jeho pozemku parc.č.
nachádzajúceho sa v obci
, katastrálne územie
.
3. Preložkou plynárenského zariadenia sa v súlade s ustanovením § 81 zákona č.251/2012
Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon
o energetike“) rozumie premiestnenie niektorých prvkov plynárenského zariadenia
a/alebo zmena trasy plynárenského zariadenia.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že preložku plynárenského zariadenia definovaného v článku
II.1 vykoná Investor preložky v zmysle projektovej dokumentácie č.
vypracovanej :
, ktorú SPP-D schválilo dňa
.
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5. Investor preložky je povinný umožniť, aby bol pri vykonávaní preložky zariadenia
definovaného v článku II.1 tejto zmluvy, prítomný technický dozor SPP-D, ktorým je:
.
6. V prípade potreby vykonania zmien oproti projektovej dokumentácii definovanej v článku
II.4 je Prekladajúci povinný potrebu zmien vopred prerokovať s SPP-D.
Článok III
Náklady súvisiace s vykonaním preložky
1. Keďže v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 zákona o energetike, náklady na preložku
plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, vykoná
Investor preložky preložku plynárenského zariadenia na vlastné náklady. Investor
preložky je na vlastné náklady zároveň povinný zlikvidovať staré plynárenské zariadenie,
a to v úseku od hranice jeho pozemku po miesto na ktorom sa pôvodne nachádzal hlavný
uzáver plynu.

Článok IV
Odovzdanie preložky a nadobudnutie vlastníckeho práva
1. Investor preložky sľubuje, že najneskôr pred inštaláciou meradla do novej skrinky
merania, bezodplatne prevedie vlastnícke právo k preloženému plynárenskému
zariadeniu – hlavnému uzáveru plynu, vybudovanému v zmysle projektovej
dokumentácie podľa článku II.4, na SPP-D (t.j. daruje preložený hlavný uzáver plynu
SPP-D).
2. Ak počas vykonávania preložky plynárenského zariadenia podľa čl. II. 1 vznikne potreba
vykonať zmeny oproti projektovej dokumentácii podľa článku II.4 tejto zmluvy, nemá táto
zmena vplyv na sľub darovania podľa odseku 1 tohto článku. V takomto prípade Investor
preložky sľubuje, že do okamihu uvedeného v odseku 1 daruje SPP-D preložené
plynárenské zariadenie vybudované na základe zmenenej/doplnenej projektovej
dokumentácie.
3. Investor preložky zároveň sľubuje, že do okamihu uvedeného v odseku 1, bezodplatne
odovzdá SPP-D dokumentáciu týkajúcu sa vykonanej preložky hlavného uzáveru plynu,
ktorej zoznam je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. O odovzdaní preloženého hlavného uzáveru plynu bude vyhotovený zápis, ktorý musí
obsahovať:
- označenie strán tejto dohody;
- presné pomenovanie stavby, ku ktorej odovzdaniu dochádza (vrátane odvolania sa
na projektovú dokumentáciu, podľa ktorej bola vybudovaná)
- výšku priamych nákladov Investora preložky na vykonanie preložky hlavného uzáveru
plynu,
- podpisy oprávnených zástupcov Investora preložky a SPP-D.
5. Vlastnícke právo k preloženému hlavnému uzáveru plynu prechádza na SPP-D dňom
podpísania zápisu o odovzdaní preloženého hlavného uzáveru,
oprávnenými
zástupcami zmluvných strán. Vlastnícke právo k dokumentácii týkajúcej sa preložky
prechádza na SPP-D odovzdaním a prevzatím tejto dokumentácie.
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6. SPP-D sľub darovania Investora preložky prijíma.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
2.

Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po dva exempláre.

3. Právne vzťahy vyplývajúce z ustanovení tejto dohody, ktoré v tejto dohode nie sú bližšie
upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a
zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.
4. Investor preložky, ako dotknutá osoba, podpisom tejto dohody potvrdzuje, že mu boli
poskytnuté všetky informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú uvedené v tejto
dohode a jej prílohách (ďalej „osobné údaje“) a že bol poučený o právach a ich uplatnení
v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Investor preložky si je zároveň vedomý, že
informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby
vyplývajúcich z právnej úpravy na ochranu osobných údajov, a ich uplatnení, sú dostupné
v aktualizovanej verzii na webovej stránke SPP – distribúcia, a.s. alebo v každej
zákazníckej kancelárii.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 Zoznam dokumentácie týkajúcej sa preložky
- Príloha č.2 vzor Zápisu o odovzdaní

V

, dňa

V Bratislave , dňa
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Príloha č.2
Zápis o odovzdaní
vyhotovený na základe dohody o preložke plynárenského zariadenia zo dňa
uzavretej medzi
a SPP – distribúcia, a. s.

,

Investor preložky:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Číslo OP:
(pre účely tohto zápisu ďalej označovaný ako „ odovzdávajúci “)
A
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis v registri:
Zastúpená:

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
35 910 739
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3481/B
Ing. Peter Jung, na základe plnej moci

(pre účely tohto zápisu ďalej označovaný ako „ preberajúci “)
Predmet odovzdania (názov stavby):
Stavba bola vybudovaná podľa projektovej dokumentácie:
Stavba bola vybudovaná na základe stavebného povolenia spis. značka
zo dňa
vydaného
, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
resp. Na základe
oznámenia príslušného stavebného úradu, z ktorého vyplýva, že proti uskutočneniu
stavby nemá námietky.
Výška priamych nákladov odovzdávajúceho na realizáciu stavby (bez nákladov
na odstránenie časti starého PZ a vybudovanie nového OPZ) :
Za odovzdávajúceho:
V

dňa

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

Za preberajúceho:
V

dňa

.........................................................
vedúci oddelenia prevádzky BA
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