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Vec      Vyjadrenie k investičnému zámeru 

Názov investičný zámeru:   „Plánovaná výstavba na parc. číslo KN E 780, 574/1, 782, 

784, 785, 786/1, 786/2, 788. 789/101, 789/102, 794/101, 

794/102, 773, 780/1, kat. územie Ždiar“                                                       

Predpokladaná hod spotreba:  5,0 m³/hod  

Predpokladaná ročná spotreba:  - m3/rok 

SPP distribúcia, a.s. na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie sa k možnosti pripojenia plánovaného 

projektu na parc. číslo KN E 780, 574/1, 782, 784, 785, 786/1, 786/2, 788. 789/101, 789/102, 794/101, 

794/102, 773, 780/1, kat. územie Ždiar, zasiela nasledujúce nezáväzné stanovisko: 

 

Pre potreby zabezpečenia požadovaného hodinového odberu 5,0 m3/hod. je kapacita siete SPP-

distribúcia, a.s. postačujúca.  

Lokalizácia bodu pripojenia: existujúce plynárenské zariadenie STL1 - plynovod z oceľového 

materiálu DN80 (ID 339238), ktoré sa nachádza na parc. číslo 

KN C 820, kat. územie Ždiar. 

 

Výstupný tlak zo zdrojového plynovodu DN80 v mieste uvažovaného pripojenia sa bude 

počas roka pohybovať v rozsahu: 

Dimenzia existujúceho plynovodu:   DN80 

Max. tlak v bode pripojenia k distribučnej sieti:  100 kPa, 

Min. tlak v bode pripojenia k distribučnej sieti:  50 kPa 

 

Upozornenie: 

1. Toto vyjadrenie nenahrádza súhlas k pripojeniu budúcich objektov k distribučnej sieti  

SPP-distribúcia, a.s, pre účely územného a stavebného konania. Pre účely budúceho 

pripojenia je potrebné, aby žiadateľ predložiť Žiadosť o vydanie Technických podmienok 

pre rozšírenie distribučnej siete a uzatvoriť s SPP - distribúcia, a.s. zmluvu o podmienkach 



Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní osobných údajov poskytnutých našej spoločnosti a poučenie o 
právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr. 
V prípade, ak nemáte prístup na internet, informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach 
Vám poskytneme v každej zákazníckej kancelárii alebo na základe žiadosti adresovanej SPP – distribúcia, 
a.s., Osobné údaje, Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava Vám pošleme informácie a poučenie v papierovej 
verzii na Vami zadanú adresu. 
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rozšírenia distribučnej siete, kde budú stanovené technické a obchodné podmienky rozšírenia 

distribučnej siete.  

2. Požadujeme pri realizácii rešpektovať platné legislatívne normy a Zákon o energetike č. 

251/2012 Z.z.  

3. Informácie o postupe a podmienkach pripájania sú zverejnené na www.spp-distribucia.sk  

4. Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP a BP“) 

existujúcich, plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu „OP“ a „BP“ a obmedzeniach v týchto 

pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP - 

distribúcia, a.s.. 

5. Zakreslenie existujúcich plynárenských zariadení pre potreby územného plánu, ako aj ďalších 

stupňoch projektovej dokumentácie si môže projektant vyžiadať na SPP – distribúcia, a.s.. 

 

Na základe Vami predloženého investičného zámeru sme radi, že i naďalej uvažujete vo svojom 

projekte s využívaním zemného plynu.  

Radi by sme Vás informovali o tom, že zemný plyn je z pohľadu investičných a prevádzkových 

nákladov najvýhodnejšou voľbou pre vykurovanie nových odberných miest. Podrobnejšie informácie 

sú Vám k dispozícií na webovej stránke www.oplyne.info, v záložke PRÍKLADY. Presvedčte sa sami 

o tom, že zemný plyn Vám zabezpečí vysoký užívateľský komfort a predovšetkým je to ekonomicky 

a ekologicky výhodné energetické médium.  

Veríme, že pri rozhodovaní o zdroji tepla pre budúci projekt sa rozhodnete v prospech zemného plynu 

a využijete služby, ktoré SPP – distribúcia ponúka svojim zákazníkom.  

 

S pozdravom,  

Ing. Viera Hricová, PhD. 

      supervízor manaž. kľúčových zákazníkov 

   SPP-distribúcia, a.s.  

 

Príloha: 1x Informatívny situačný výkres  
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