AKO PRIVIESŤ PLYN
DO VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI?
Postup pri novom odbere

Ako postupovať pri pripojení nového odberného miesta?
Proces pripojenia rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti do distribučnej siete plynu má niekoľko
fáz trvajúcich zväčša 6 mesiacov. Odporúčame vám preto začať v dostatočnom časovom predstihu.

Maximálne

3 mesiace

2 mesiace

podľa počtu dní
v rozkopávkovom povolení

FÁZA 1
Žiadosť o pripojenie
+ Zmluva o pripojení

FÁZA 2
Projektová dokumentácia
+ Realizácia stavby

Od

30 dní
FÁZA 3
Žiadosť o realizáciu pripojenia
k distribučnej sieti a montáž meradla

Do

2 dní

5 dní

FÁZA 4
Zmluva
o dodávke plynu

FÁZA 5
Pripojenie a montáž
meradla

Fázy 1 až 3 a 5 zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej siete, SPP – distribúcia, a. s. Fázu 4 vyriešime za vás ako váš budúci dodávateľ plynu.
Fáza 1

Fáza 2

Fáza 3

Fáza 4

Fáza 5

Tlačivo Žiadosti o pripojenie
k distribučnej sieti nájdete
na stránke www.spp-distribucia.sk
v časti Pripojenie k distribučnej sieti
alebo kontaktujte prevádzkovateľa
distribučnej siete spoločnosť
SPP – distribúcia, a. s.

Oslovte projektanta alebo
spoločnosť, ktorá vám vypracuje
potrebnú projektovú dokumentáciu
na pripojovací plynovod – t. j.
plynovú prípojku vrátane
umiestnenia hlavného uzáveru
plynu (HUP) v zmysle technických
podmienok pripojenia. Ide
o prípravu projektu na vnútorné
rozvody plynu od hlavného uzáveru
plynu až po spotrebiče.

Požiadajte SPP – distribúcia, a. s.,
o pripojenie a montáž meradla.
Tlačivo žiadosti vám poskytne
zhotoviteľ pripojovacieho plynovodu.

Uzavrieť Zmluvu o združenej
dodávke plynu s RWE Gas Slovensko
je jednoduché. Spojte sa s nami:

Po splnení všetkých podmienok
stanovených prevádzkovateľom
distribučnej siete, SPP – distribúcia,
a. s., začnete po montáži meradla
odoberať plyn od RWE Gas
Slovensko.

K žiadosti je potrebné priložiť:
kópiu listu vlastníctva (zmluva
o nájme, vklad do katastra
nehnuteľností);
kópiu katastrálnej mapy
s vyznačením objektu;
odhad ročnej spotreby zemného
plynu;*

Následne je potrebné zabezpečiť
schválenie projektovej dokumentácie
SPP – distribúciou, a. s., a vybudovať
si podľa nej odberné plynové
zariadenie.

Na základe zaslaných údajov vám
SPP – distribúcia, a. s., zašle zmluvu
o pripojení s technickými
podmienkami v troch
vyhotoveniach.
Zároveň vám vystaví:
faktúru na úhradu poplatku
za pripojenie.
* platí iba pre Malé a Stredné podniky

kópiu správy o odbornej prehliadke
a skúške odberného plynového
zariadenia, t. j. kópiu revíznej
správy a potvrdenie o tlakovej
skúške (nie staršie ako 5 mesiacov);
splnomocnenie overené notárom;
iné doklady.
NÁŠ TIP

doklad preukazujúci oprávnenie
na podnikanie;*
splnomocnenie na zastupovanie
žiadateľa overené notárom.

K žiadosti je potrebné priložiť:

Prečo sa rozhodnúť pre plyn
od RWE Gas Slovensko?
Na stránke
prevádzkovateľa
distribučnej siete
www.spp-distribucia.sk
v časti Nové pripojenie
nájdete zoznam
odporúčaných
zhotoviteľov, ktorí majú
oprávnenie vykonávať
práce na plynárenských
zariadeniach.

Prinášame vám
najvýhodnejšiu ponuku
spomedzi všetkých
dodávateľov na Slovensku.
Máme najširšiu ponuku
produktov.
Sme voľbou číslo 1
pri zmene dodávateľa.
Zaručujeme spoľahlivú
dodávku.

telefonicky na Zákazníckej linke
0850 123 998 alebo na Biznis
linke 0850 123 999,
prostredníctvom e-mailovej adresy
info@rwegas.sk,
písomne na adrese RWE Gas
Slovensko, Mlynská 31,
042 91 Košice,
ak patríte medzi domácnosti,
vyplňte ONLINE formulár
na www.ModryPlyn.sk.
Podpíšete dokumenty, ktoré vám
doručíme poštou a odošlete ich
na našu adresu: RWE Gas Slovensko,
Mlynská 31, 042 91 Košice.

Zmluvu o združenej
dodávke plynu je
potrebné uzatvoriť
minimálne 30 dní
pred začiatkom odberu.

Poznámky

RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
T Zákaznícka linka 0850 123 998
Biznis linka 0850 123 999
E info@rwegas.sk
I www.rwegas.sk

