
  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: 0004/2010/P-PP                                                                               Bratislava 12.07.2010 
Číslo spisu: 3198-2010-BA 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, ako orgán príslušný 
na konanie 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 neskorších predpisov vo veci 
návrhu prevádzkovateľa distribučnej siete na doplnenie prevádzkového poriadku  

 

r o z h o d o l  

 
podľa § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že prevádzkovateľovi 
distribučnej siete Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141  
s c h v a ľ u j e dodatok k prevádzkovému poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví č. 0009/2009/P-PP zo dňa 07.12.2009,  takto:  

 

 
 

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku  
prevádzkovateľa distribučnej siete Železiarne Podbrezová a.s. 

 
 
Bod 1.1.1 sa mení nasledovne: 
 
Prevádzkový poriadok Železiarní Podbrezová a.s., ako prevádzkovateľa lokálnej distribučnej 
siete (ďalej len „prevádzkovateľ LDS“), bol vypracovaný na základe § 12a, odseku 6 zákona    
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), § 18 odseku 3 zákona                 
č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej 
výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky      
č. 409/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení Nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č.212/2010 (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 409/2007“), a jeho 
schválením Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) sa stáva záväzným pre 
prevádzkovateľa LDS a účastníkov trhu s plynom. 
 
Bod 3.3.2 sa mení nasledovne: 
 

Lehoty stanovené v tomto prevádzkovom poriadku, ak súvisia so žiadosťou o pripojenie, 
začínajú plynúť až odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie, a to buď úplnej alebo dodatočne 
doplnenej žiadateľom o pripojenie. 
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Za bodom 3.3.2 sa vkladajú nové body 3.3.3 až 3.3.7, ktoré znejú: 
 
3.3.3 Prevádzkovateľ LDS po prijatí žiadosti o pripojenie určí technické a obchodné podmienky 

pripojenia a žiadateľovi o pripojenie predloží do 10 pracovných dní návrh zmluvy o pripojenie, 
ktorú žiadateľ o pripojenie zašle po podpise späť prevádzkovateľovi LDS. 

 

3.3.4 Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ LDS a žiadateľ o pripojenie do 30 dní odo 
dňa prijatia žiadosti o pripojenie prevádzkovateľom LDS. Vo zvlášť zložitých prípadoch 
môže prevádzkovateľ LDS túto lehotu predĺžiť, najdlhšie na 90 dní odo dňa prijatia žiadosti 
o pripojenie. 

 

3.3.5 Prevádzkovateľ LDS zašle žiadateľovi o pripojenie konečnú zmluvu o pripojení podpísanú 
prevádzkovateľom LDS a žiadateľom o pripojenie najneskôr 30 dní odo dňa doručenia 
návrhu zmluvy o pripojení podpísaného žiadateľom o pripojenie. 

 

3.3.6 Ak žiadateľ o pripojenie nesúhlasí s technickými a obchodnými podmienkami pripojenia 
k LDS, je oprávnený od zmluvy o pripojení odstúpiť do 5 pracovných dní  odo dňa doručenia 
podpísanej zmluvy o pripojení podľa bodu 3.3.5. 

 

3.3.7 Prevádzkovateľ LDS môže odmietnuť vyhovieť žiadosti o pripojenie len ak nie sú splnené 
technické a obchodné podmienky pripojenia k LDS. 

 
Doterajší bod 3.3.3 sa označuje ako bod 3.3.8. 
 
Článok 3.5 znie : 
 
3.5.1. Na základe zmluvy o pripojení a po ukončení výstavby odberného plynového zariadenia 

predkladá žiadateľ o pripojenie žiadosť o realizáciu pripojenia prevádzkovateľovi LDS. 
 
3.5.2. Žiadosť o realizáciu pripojenia obsahuje najmä: 

a) evidenčné číslo zmluvy o pripojení, 
b) identifikačné údaje žiadateľa, 
c) identifikačné údaje odberného miesta, 
d) údaje týkajúce sa odberného plynového zariadenia žiadateľa (označenie projektovej 

dokumentácie, dátum vydania stavebného povolenia a správy o odbornej prehliadke 
a skúške zariadenia), 

e) správu o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia nie staršiu 
ako 2 mesiace. 

 
3.5.3. Vzor žiadosti o realizáciu pripojenia je uvedený v prílohe č.3 prevádzkového poriadku 

a je záväzný pre všetkých žiadateľov o pripojenie, 
 
3.5.4. Podmienky realizácie pripojenia žiadateľa ustanoví zmluva o pripojení a to najmä : 

a) požadovaný termín realizácie pripojenia plynovodu zo strany prevádzkovateľa LDS 
k odbernému plynovému zariadeniu, 

b) nevyhnutné dokumenty oprávňujúce prevádzkovateľa LDS vykonať práce potrebné 
na pripojenie odberného plynového zariadenia, 

c) požadovaný termín montáže meracieho zariadenia. 
 
Príloha č.1 prevádzkového poriadku sa mení podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 1.  
 
Prevádzkový poriadok sa dopĺňa o vzor žiadosti o realizáciu pripojenia, ktorá tvorí prílohu č. 3  Dodatku č. 1. 
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PRÍLOHA č.1 - VZOR ŽIADOSTI O PRIPOJENIE DO LDS 
 

Železiarne Podbrezová a.s, Prevádzkareň Energetika, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č.69/S 
 IČO 31 562 141, DIČ 2020458704, IČ DPH SK2020458704 

 
ŽIADOSŤ 

o pripojenie do lokálnej distribučnej siete Železiarní Podbrezová a.s. 
 
Identifikácia žiadateľa: 
Obchodné meno  
Právna forma  
Adresa  
Označenie registra  
IČO  DIČ  IČ DPH  
Bankové spojenie  
Kontaktná osoba  
Telefón  Mobil  
Fax  E-mail  
Adresa pre  
poštový styk 

 
 

Špecifikácia vstupného bodu: 
Vstupný bod do distribučnej siete  
Požadovaná denná distribučná kapacita  
Predpokladané ročné množstvo distribuovaného plynu  
Špecifikácia výstupného bodu: 
Adresa výstupného bodu 
(odberného miesta) 

 
 

Názov odberného miesta  
Popis umiestnenia stavby 1)  

 
Účel využitia plynu  
Typ odberu  
(krátkodobý, ročný, dlhodobý) 

 

Predpokladaný termín začatia odberu  
Predpokladané ročné množstvo 
distribuovaného plynu 

 

Požadovaná denná distribučná kapacita  
Požadovaný tlak v mieste pripojenia  
Parametre odberného zariadenia 2)  
 
 
1) Do popisu umiestnenia stavby sa uvedie číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností, súpisné číslo a druh 
stavby podľa zápisu na liste vlastníctva, prípadne iná identifikácia dotknutej nehnuteľnosti. 
2) Uviesť pre jednotlivé spotrebiče výkon v kW, maximálny štítkový príkon v m3/hod., počet spotrebičov 
a požadovaný maximálny príkon podľa súčinnosti ich využitia. 
 
Zoznam príloh: 
1. Situačný nákres s vyznačením polohy budúceho odberného miesta 
2. List vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci právo žiadateľa o pripojenie k nehnuteľnosti. 
3. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s pripojením do lokálnej distribučnej siete, v prípade, že žiadateľ 

o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti. 

 
Prehlásenie žiadateľa: 
Žiadateľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s platnými právnymi predpismi, 
ktoré upravujú pripojenie k lokálnej distribučnej sieti Železiarní Podbrezová a.s. 
 
 
V ............................................... ................................................ 
                                                                                                            Meno a podpis žiadateľa 
Dňa .................................................        
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 PRÍLOHA č.3 - VZOR ŽIADOSTI O REALIZÁCIU PRIPOJENIA DO LDS 
 

 Železiarne Podbrezová a.s, Prevádzkareň Energetika, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
  Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č.69/S 
  IČO 31 562 141, DIČ 2020458704, IČ DPH SK2020458704 

 

ŽIADOSŤ 
o realizáciu pripojenia a montáž meracieho zariadenia 

 
Identifikácia žiadateľa : 
Obchodné meno  
Adresa  
Označenie registra  
IČO  DIČ  IČ DPH  
Kontaktná osoba  
Telefón  Mobil  
Fax  E-mail  
Adresa pre  
poštový styk 

 
 

Špecifikácia odberného miesta : 
Adresa odberného miesta  
Názov odberného miesta  
Číslo odberného miesta  
Požadovaný termín pripojenia a montáž meradla  

Organizácia : Dodávateľ OPZ (identifikačné údaje firmy) 
Projektant   : 

Projektová 
dokumentácia 
(PD) Dátum : 
Vyjadrenie  
ZELPO 

Zn.    : 
Dňa   : 

 

Dodávateľ PZ (identifikačné údaje firmy) Stavebné  
Povolenie 

Ev.č   : 
Dňa   : 

Správa o odbornej 
prehliadke a skúške 
OPZ 

Meno : 
Ev.  č : 
Dňa   : 

 

Správa o odbornej 
prehliadke a skúške 
plynovodu 

Meno : 
Ev.  č : 
Dňa   : 

Regulátor tlaku 
plynu 

Typ   : 
V.č.   : 

Špecifikácia 
PZ 

Materiál : 
 
Svetlosť plynovodu DN/D : 
 
Dĺžka (m) : 

Druh spotrebiča Typové označenie ks Poznámka 
    
    
    
    
    
    

Potvrdenie dodávateľa PZ, že ukončenie prác 
prebehlo v zmysle platných predpisov ku dňu : 
(uviesť dátum, meno a priezvisko, podpis) 

Vyplňujú Železiarne Podbrezová a.s. 
Dátum prijatia žiadosti  Dátum napustenia plynu do 

plynovodu k OPZ 
 

Súhlas k montáži  
meracieho zariadenia : 

Meno   : 
Dátum : 

Montáž 
určeného 
meradla 

Vykonaná dňa : 
Montér : 
Typ meradla : 
Výrobné číslo : 

Skúška 
tesnosti  
montáže 
plynomera 

(uviesť dátum, meno a priezvisko, podpis) 

Vysvetlivky : ZELPO – Železiarne Podbrezová a.s., OPZ – odberné plynové zariadenie, PZ – plynárenské zariadenie k 
pripojeniu OPZ k distribučnej sieti 

 
Zoznam príloh : 
1. Správa o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia. 
2. Situačná schéma plynovodu k pripojeniu OPZ k distribučnej sieti v skutočnom prevedení. 

 
V ............................................... ................................................ 
                                                                                                             Meno a podpis žiadateľa 
Dňa .................................................        
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Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 16.06.2010 
doručený pod  podacím  číslom  úradu 8774/2010/BA  návrh na  doplnenie prevádzkového 
poriadku, ktorý bol úradom schválený rozhodnutím č. 0009/2009/P-PP (ďalej len „prevádzkový 
poriadok“) prevádzkovateľa distribučnej siete Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35,      
976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141 (ďalej len „účastník konania“). Týmto dňom začalo 
správne konanie.  

 
Účastník konania doplnil návrh prevádzkového poriadku listom  č. 27975/Te/AG/2010 

zo dňa 21.06.2010, ktorý bol úradu doručený dňa 24.06.2010 pod podacím číslom úradu 
9108/2010/BA.  

     
      Dôvodom na doplnenie prevádzkového poriadku účastníka konania boli zmeny 

vyplývajúce z prijatia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie trhu s plynom. 

 
 Úrad po preskúmaní predloženého návrhu účastníka konania na doplnenie 

prevádzkového poriadku, jeho súladu 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 neskorších 
predpisov a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky             
č. 212/2010 Z. z., dospel k záveru, že navrhované znenie Dodatku č. 1 prevádzkového 
poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete Železiarne Podbrezová a.s. spĺňa požiadavky     
na jeho schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 
Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete 

Železiarne Podbrezová a. s. nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
 
Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 
07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jozef  Holjenčík 
predseda Rady pre reguláciu 

vykonávajúci pôsobnosť 
predsedu úradu 

 
          

Rozhodnutie sa doručí:  
Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 


