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Odbereteť:

MA/20120003

VKA číslo:

OBJEDNÁ

Obec Nový Ruskov

27/03/2012
Dodacia lehota: 28/03/2012

Naša značka:

I-ýstavená dňa:

Stredisko:
Zákazka:

Rabat

Sv. Cyrila a Metoda 113
075 01 Nový Ruskov
IČO: 00331791

DIČ: 2020773535

IČDPH:

Bankové spojenie: VÚB

Slovenský plynárenský priemysel, a.
Mlynské Nivy
44
825 11 Bratislava

Trebišov

8124-622 I 0200

Číslo účtu:
I-ýbavuje: Zamestnanec

Dodávate/':

č.l

Telefón:
IČO: 35815256

E-mail:

DIČ: 2020259802

IČ DPH: SK 2020259802

Vybavuje:

Miesto určenia/Doprava:

Telefón:
FAX:

Poznámka:

Predmet objednávky - popis

Počet

MJ

Jedn.cena

Celkom

Poznámka

Obec Nový Ruskov, zastúpená starostom obce Ing. Jánom Borovským
si u Vás touto cestou objednáva vytýčenie trasy plynového potrubia
na ul. NOvá v časti obce Vel'ký Ruskov.

Ďakujem

Celkom:

Poznámky / Pripomienky
Žiadame uvádzať vo faktúre číslo objednávky a našu značku. V prípade neuvedenia vám budú doklady vrátené a doplnenie.
Ďakujeme.

27/03/2012

@ IFOsoft Informačné systémy

Schválil:

V 12.01

Použivate/' programu:

Obec Nový Ruskov 5jN 1

EUR

SPP - distribúcia,

a. s.

LC Michalovce
Adresa: PI nárenská 4 Michalovce
registri Okresného súdu Bratislava1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

Mlynskénivy44/b, 82511 Bratislava
Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
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Technicky popts plynárenského zariadenia
Vytýčenie vykonané: prístrojom,

fyzicky,

Trasa plynového zariadenia bola vyznačená:
Tento zápis nenahrádza

vyjadrenie
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podl'a prevádzkovej dokumentácie,
farbou, kolikmi,
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.
.
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UPOZORNENIEI
Je zakázaný akýkoľvek zásah do plynárenského zariadení bez vedomia SPP-distribúcia, a.s.
Všetky zemné práce bližšie ako 1,5 m od vytýčenia plynovodného
zariadenia vykonať výhradne ručne.
Rešpektovať ochranné pásmo plynovodného zariadenia.
Zabezpečiť plynovod pred poškodením cudzími osobami.
Akékoľvek mechanické poškodenie plynovodu alebo jeho izolácie neodkladne hlásiť na DPvLcMi
meno majstra: Ing. ROMAN Maroš č.t. 0908/969 003 , DISPEČiNG DPx č.t. 055 l 649 2005
Pred zásypom plynovodu prizvať zástupcu SPP-distribúcia, a.s. na obhliadku.
Neznižovať ani nezvyšovať vrstvu zeminy nad plynovodom bez súhlasu SPP-distribúcia, a.s.
Dodržiavať zákaz výstavby, umiestňovania objektov a zriaďovanie skládok na trase plynovodu.
Dodržiavať zákaz prechádzania ťažkých vozidiel nad plynovodom, ktorý nie je chránený proti mechanickému poškodeniu.
Pri práci v blízkosti plynovodu sa musia dodržiavať platné právne a normatívne
predpisy, najmä:
- Zákon Č. 656/2004 Z.z. o energetike o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,.
- Zákon Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Č. 656/2004 Z.z.
- Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,.
- Zákon č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,.
- Zákon č.40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení zákona č.264/1999 Z.z.
- Vyhláška SÚ BP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a ochrane technických zariadení pri stavebných prácach,
- STN 386413, STN 386415, STN 386410, STN 73 6005, STN 733050, TPP 701 03, TPP 702 01, TPP 702 02,
- súvisiace predpisy a podmienky SPP-distribúcia, a.s. uvedené vo vyjadrení k predmetnej akcii.
Ďalšie podmienky:
SPP-distribúcia, a.s. nezodpovedá za následné zmeny označenia.
Podpísaný "Zápis z vytyčovania
PZ" slúži ako doklad o prevzatí prác - príloha k fakturácii
ll!
Objednávatel' písomne potvrdzuje, že vytýčenie plynárenské zariadenia bolo vykonané podl'a jeho
požiadaviek a vyššie uvedené pokyny berie na vedomie.
Za SPP-distribúcia,

Za objednávatel'a:
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