
 

 

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27 

 
R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0003/2007/04/PP                                                                               Bratislava  16.05.2007 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. 
dd) v spojení s § 15 ods. 2 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 107/2007 Z. z., vo veci návrhu 
Dodatku č.1 k prevádzkovému poriadku pre regulovaný subjekt SPP - preprava, a.s., so sídlom 
Mlynské Nivy 42, 825 11 Bratislava rozhodol tak, že  
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 

podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 107/2007 Z. z. Dodatok č. 1 k prevádzkovému 
poriadku, predložený regulovaným subjektom SPP - preprava, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 42, 
825 11 Bratislava, IČO: 35 910 712. Dodatkom č. 1 sa prevádzkový poriadok schválený 
rozhodnutím č. 0008/2005/04/PP zo dňa 04.10.2005 mení a dopĺňa takto:  
 
1.  Názov prevádzkového poriadku znie: 
 
„Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prepravnej siete SPP - preprava, a.s., ustanovujúci 
obchodné podmienky pre pripojenie k prepravnej sieti, prístup do prepravnej siete a prepravu 
plynu“ 
 
2.  Článok 1 „Preambula“ znie: 
 
„SPP - preprava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 42, Bratislava 825 11, Slovenská republika, 
registrovaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo 3480/B, 
IČO: 35 910 712, je oprávnený vykonávať činnosť prepravy plynu (ďalej len „Prevádzkovateľ 
prepravnej siete“ alebo „PPS“);  
 
PPS na základe § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä poslednej 
novely – zákona č. 107/2007 Z. z. (ďalej len „Regulačný zákon“), a súvisiaceho nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 123/2005 Z. z. z 30. marca 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre 
fungovanie trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá trhu“) pripravuje a po schválení Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) uverejňuje Prevádzkový poriadok, ktorý je 
záväzný pre všetkých účastníkov trhu;  
 
Prevádzkový poriadok, tak ako je definované v § 17 ods. 7 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a 
o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Energetický zákon“) a v 
spojení s § 41 ods. 6 písmena d) a f), stanovuje obchodné podmienky pre prístup do prepravnej 
siete a pre prepravu plynu.“ 
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3. Vkladá sa nový článok 7 „Pripojenie k prepravnej sieti“, ktorý znie: 
 
„7. PRIPOJENIE K PREPRAVNEJ SIETI 
 

7.1  Miesta pripojenia k prepravnej sieti 
 

7.1.1 Prevádzkovateľ plynárenského zariadenia má právo pripojiť svoje zariadenie k prepravnej 
sieti výhradne v mieste vymedzenom Prevádzkovateľom prepravnej siete, pokiaľ sú splnené 
technické a obchodné podmienky pripojenia k prepravnej sieti. Za miesto pripojenia sa 
považuje miesto zvaru alebo umiestnenia príruby za poslednou uzatváracou armatúrou, 
nasledujúcou v smere od prepravnej siete za technickými zariadeniami slúžiacimi výhradne na 
reguláciu tlaku a/alebo prietoku plynu a meranie množstva a kvality plynu pre pripojené 
plynárenské zariadenie. 
  

7.1.2 Typ, štruktúru a parametre technických zariadení stanoví PPS v rámci stanovených 
technických a obchodných podmienok pripojenia k prepravnej sieti,1) v závislosti od konkrétnych 
podmienok pripojenia. Technické zariadenia zahŕňajú predovšetkým: 
a) uzatvárací uzáver pred meracím a regulačným zariadením, 
b) filtračnú jednotku, 
c) meracie zariadenie na meranie množstva plynu, 
d) meracie zariadenia na meranie kvality plynu, 
e) regulačné zariadenie prietoku a/alebo tlaku plynu, 
f) predohrev plynu, 
g) odtlakovacie a natlakovacie potrubie, 
h) zariadenie umožňujúce diaľkové ovládanie stanice, prenos a archiváciu údajov, 
ch) uzatvárací uzáver v mieste pripojenia. 
 

V závislosti od technických a prevádzkových podmienok v prepravnej sieti a topologických 
podmienok v mieste pripojenia PPS určí prípadnú potrebnosť uvedených alebo ďalších súčastí 
technických zariadení.  
 
7.2. Žiadosť o pripojenie k prepravnej sieti 
 

7.2.1. Pripojenie k prepravnej sieti sa poskytuje na základe zmluvy o pripojení k prepravnej 
sieti (ďalej len „Zmluva o pripojení“). 
 

7.2.2. Zmluva o pripojení sa uzatvára na základe žiadosti o pripojenie k prepravnej sieti (ďalej 
len „Žiadosť o pripojenie“). Žiadateľ o pripojenie k prepravnej sieti podáva Žiadosť o pripojenie 
PPS.  
 

7.2.3. Žiadosť o pripojenie obsahuje najmä: 
a) identifikačné údaje žiadateľa, 
b) projekt pripojenia, 
c) dátum predpokladaného začatia prepravy cez prepojovací bod, 
d) požadovaný minimálny tlak v mieste pripojenia, 
e) požadovanú maximálnu hodinovú kapacitu, 
f) očakávanú kvalitu plynu, 
g) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky voči PPS, ktoré 

vyplývajú zo Zmluvy o pripojení, 
h) v prípade existujúceho prepojenia pripojovaného plynárenského zariadenia s distribučnou 

sieťou, ktorej prevádzkovateľ je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na 
vymedzenom území, aj doklady preukazujúce, že prevádzkovateľ pripojovaného plynárenského 
zariadenia uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy 

                                                 
1) § 17 a § 41 ods. 6 písm. f) zákona č. 656/2004 Z. z. 
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plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dohodu o zabezpečení prepojiteľnosti 
distribučných sietí a odovzdávaní údajov potrebných na vyvažovanie siete a dohodu 
o poskytovaní podporných služieb, predovšetkým za účelom zabezpečenia bezpečnosti 
dodávok a vyvažovania siete, 

ch) osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, 
pokiaľ sa vyžaduje,2) alebo povolenie na podnikanie v energetike3) s vymedzeným územím, 
zahŕňajúcim miesto pripojenia. 

 

7.2.4. PPS zverejní na svojej internetovej stránke postup pri predkladaní Žiadosti o pripojenie. 
 

7.2.5. Žiadateľ doručí Žiadosť o pripojenie na adresu PPS v písomnej podobe. Údaje, ktoré 
majú byť predložené, tvoria spolu s dokumentmi, ktoré majú byť priložené k Žiadosti o 
pripojenie, neoddeliteľnú súčasť Žiadosti o pripojenie. PPS po obdržaní Žiadosti o pripojenie 
vyhodnotí v nej uvedené údaje a priložené dokumenty. Pri predložení nesprávne vyplnenej 
alebo neúplnej Žiadosti o pripojenie si PPS vyžiada bez zbytočného omeškania chýbajúce alebo 
správne údaje alebo dokumenty. Žiadateľ predloží dokumenty požadované PPS ako súčasť 
Žiadosti o pripojenie vo forme kópií. V prípade, ak o to PPS požiada, žiadateľ predloží originál 
dokumentu na porovnanie s predloženou kópiou. V prípade zisteného rozdielu medzi kópiou 
a originálom dokumentu sa za deň riadneho predloženia dokumentu považuje deň predloženia 
originálu. 
 

7.2.6. Za dátum doručenia Žiadosti o pripojenie sa považuje dátum doručenia kompletnej 
Žiadosti o pripojenie tak, ako je definované v ods. 7.2.5. 
 

7.2.7. K Žiadosti o pripojenie vydá PPS do 30 dní od doručenia Žiadosti o pripojenie písomné 
stanovisko. Ak je Žiadosť o pripojenie v súlade s podmienkami PPS podľa ods. 7.2.3 a s 
technickými podmienkami PPS, doručí PPS žiadateľovi o pripojenie k prepravnej sieti návrh 
Zmluvy o pripojení. V prípade odmietnutia pripojenia k prepravnej sieti musí byť toto 
odmietnutie v písomnom stanovisku riadne odôvodnené. 
 
7.3 Podmienky pripojenia k prepravnej sieti  
 

7.3.1 Prepravnú sieť, vrátane miesta pripojenia, prevádzkuje PPS. Zariadenia za miestom 
pripojenia prevádzkuje prevádzkovateľ pripojeného plynárenského zariadenia.  
 

7.3.2 Technické zariadenia prevádzkované PPS predstavujú neoddeliteľnú súčasť prepravnej 
siete. Ich funkciou je umožniť prechod plynu v mieste pripojenia medzi prepravnou sieťou 
a pripojeným plynárenským zariadením pri zachovaní integrity a vyváženého stavu prepravnej 
siete. Prevádzkovateľ pripojeného plynárenského zariadenia nemá vlastnícke právo ani žiadne 
iné práva k prepravnej sieti ani ktorejkoľvek jej časti. Technické zariadenia prevádzkované 
prevádzkovateľom pripojeného plynárenského zariadenia predstavujú neoddeliteľnú súčasť 
pripojeného plynárenského zariadenia. PPS nemá vlastnícke právo ani žiadne iné práva 
k pripojenému plynárenskému zariadeniu ani ktorejkoľvek jeho časti.  
 

7.3.3 V prípade pripojenia distribučnej siete k prepravnej sieti je podmienkou pre uzatvorenie 
Zmluvy o pripojení, aby prevádzkovateľ pripojovanej distribučnej siete uzatvoril s 
prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na 
vymedzenom území, dohodu o zabezpečení prepojiteľnosti distribučných sietí a odovzdávaní 
údajov potrebných na vyvažovanie siete a dohodu o poskytovaní podporných služieb, 
predovšetkým za účelom zabezpečenia bezpečnosti dodávok a vyvažovania siete. 
 
 

                                                 
2) § 11 zákona č. 656/2004 Z. z.  
3) § 5  zákona č. 656/2004 Z. z. 
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7.4 Podmienky odpojenia od prepravnej siete 
 

PPS má právo odpojiť pripojené plynárenské zariadenie od prepravnej siete v prípade, že: 
a) pripojenie ohrozuje bezpečnosť alebo integritu prepravnej siete, 
b) prevádzkovateľ pripojeného plynárenského zariadenia požiadal o odpojenie, 
c) prevádzkovateľ pripojeného plynárenského zariadenia dlhodobo neplní záväzky vyplývajúce 

zo Zmluvy o pripojení alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.“ 
 
4. Doterajší článok 7 „Záverečné ustanovenia“ sa označuje ako článok 8. 
 
 
Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 13.03.2007 doručený 
„Návrh na doplnenie prevádzkového poriadku regulovaného subjektu SPP - preprava, a.s., ako 
prevádzkovateľa prepravnej siete“ (ďalej len „Dodatok č.1 k prevádzkovému poriadku“). Návrh 
predložila úradu na schválenie v zmysle § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
spoločnosť SPP - preprava, a.s., Mlynské Nivy 42, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 712. 

 

Podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov úrad začal konať vo veci schválenia návrhu dodatku prevádzkového poriadku.  

 

Úrad vykonal všetky procesné úkony, preskúmal predložený návrh doplneného prevádzkového 
poriadku a v priebehu správneho konania využil všetky informácie z rokovaní so spoločnosťou 
SPP - preprava, a.s., ktoré sa uskutočnili v priebehu mesiacov marec až máj 2007.  

 

Úrad po komplexnom vyhodnotení predloženého návrhu Dodatku č.1 k prevádzkovému 
poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 
656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 107/2007 Z. z., nariadením vlády č. 123/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, dospel k záveru, že Dodatok č.1 k prevádzkovému 
poriadku v navrhovanom znení spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
Poučenie:  
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho 
oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, P .O. Box 12, 
Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 
 
 
 

                                                                                          Ing. Richard Ružička       
                                                                  zástupca riaditeľa odboru regulácie plynárenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhodnutie sa doručí:  SPP - preprava, a.s., Mlynské Nivy 42, 825 11 Bratislava  


