
 
 

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: 0006/2005/04/PP                                                                                     Bratislava  04. 10. 2005 
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva ako orgán príslušný na konanie 
podľa § 5 ods. 1 písm. ee) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z.z.  
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 
prevádzkový poriadok regulovaného subjektu POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky, 
IČO: 31 435 688, ako prevádzkovateľa podzemného zásobníka zemného plynu v znení: 
 

 

 

 

Prevádzkový poriadok  

prevádzkovateľa  

podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba 
 
 
Prevádzkovateľ zásobníka: 
 

POZAGAS a. s. 
Malé námestie 1 
901 01 Malacky 
Slovenská republika 
(ďalej len „POZAGAS“) 
 
Spoločnosť POZAGAS a.s., Malacky je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 1271/B 
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Článok 1 
Preambula 

 
(1.1) Spoločnosť POZAGAS a. s., IČO: 31 435 688, so sídlom Malé námestie 1, 901 01 Malacky, 

Slovenská republika je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 
Sa, vložka č. 1271/B (ďalej tiež „POZAGAS“ alebo tiež „prevádzkovateľ zásobníka“). 

 
(1.2) POZAGAS je vlastníkom a prevádzkovateľom Podzemného zásobníka zemného plynu Láb 

4. stavba (ďalej tiež „PZZP Láb 4. stavba“ alebo tiež „podzemný zásobník“ alebo 
„zásobník“). 

 
(1.3) POZAGAS je povinný zabezpečiť transparentný a nediskriminačný prístup voči účastníkom 

trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť dodávok plynu, vyvažovanie siete, dodávky 
plynu domácnostiam ako aj s prihliadnutím na ekonomicky efektívne využívanie zásobníka, 
jeho dlhodobý a ekonomický rozvoj. 

 
(1.4) POZAGAS vypracoval tento dokument pod názvom Prevádzkový poriadok 

prevádzkovateľa podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba (ďalej tiež 
„Prevádzkový poriadok“) a predložil ho v tejto forme a obsahu na schválenie Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví, nakoľko: 

 
(a) prevádzkovateľ zásobníka je povinný zapracovať nariadenie vlády č. 123/2005 Z.z., 

ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len „ Pravidlá trhu 
s plynom“) do Prevádzkového poriadku a predložiť ho na schválenie Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví podľa § 12a odsek 6 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii 
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 

 
(b) prevádzkovateľ zásobníka je povinný určiť obchodné podmienky pre prístup 

a využívanie zásobníka v rozsahu Pravidiel trhu s plynom a zverejňovať ich podľa § 17 
odsek 7, § 18 odsek 10 a podľa § 46 odsek 6, písm. i) zákona č. 656/2004 Z.z. 
o energetike a o zmene niektorých zákonov v platnom znení. 

 
 

Článok 2 
Všeobecné ustanovenia 

 
(2.1) Prevádzkový poriadok predstavuje obchodné podmienky, za ktorých spoločnosť POZAGAS 

realizuje prístup do podzemného zásobníka k voľnej uskladňovacej kapacite a poskytuje 
služby pri uskladňovaní plynu v podzemnom zásobníku pre svojich zákazníkov v súlade so 
Zmluvou o skladovaní plynu. 

 
(2.2) POZAGAS uzatvára Zmluvy o skladovaní plynu na základe podmienok Prevádzkového 

poriadku a v súlade s platnou legislatívou SR.  
 
(2.3) Prevádzkový poriadok je založený na všeobecných princípoch vedúcich k vytvoreniu 

jednotného trhu s plynom a je v súlade s ustanovením § 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 súvisiacich vykonávacích právnych predpisov. 
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Článok 3 

Vymedzenie základných pojmov 
 
(3.1) Pojmy použité v Prevádzkovom poriadku, v Žiadosti o prístup do zásobníka, v Zmluve 

o skladovaní plynu, resp. v korešpondencii a počas komunikácie so žiadateľom, resp. 
zákazníkom sú definované nasledovne:  

 
1. „Cena“, resp. “Poplatok“ – označuje odplatu v Sk alebo v inej dohodnutej mene, 

ktorú zaplatí zákazník spoločnosti POZAGAS za poskytnuté služby pri uskladňovaní 
plynu. 

 
2.  „EUR“ – zákonné platidlo niektorých členských krajín Európskej únie. 

 
3. „Krátkodobá zmluva“ – zmluva uzavretá na dobu kratšiu alebo rovnú ako 1 rok 

avšak minimálne v trvaní 1 plynárenského dňa. 
 

4. „MPa“ – znamená násobok základnej jednotky tlaku t.j. 1 000 000 Pa. Takto 
označený tlak znamená pretlak, t.j. absolútny tlak znížený o tlak barometrický. 

 
5. „MPa abs.“ – znamená násobok základnej jednotky tlaku t.j. 1 000 000 Pa. Takto 

označený tlak znamená tlak absolútny, t.j. pretlak zvýšený o tlak barometrický. 
 

6.  „Nominácia“ –  znamená požiadavku zákazníka na vtlačný výkon alebo ťažobný 
výkon do alebo zo zásobníka s definovaním vstupno-výstupného (odovzdávaco-
preberacieho) bodu do alebo zo zásobníka. 

 
7.  „Odstávky“ – označujú obdobia, ktoré sú nevyhnutné najmä pre vykonávanie 

rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízie podzemných ako aj 
povrchových zariadení PZZP Láb 4.stavba a s ním súvisiacich technológií. 

 
8. „Pevná uskladňovacia kapacita“ – uskladňovacia kapacita, ktorou môže zákazník 

disponovať na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o skladovaní plynu počas 
celej doby jej trvania. Je uskladňovacou kapacitou, ktorú POZAGAS nemôže 
prerušiť alebo znížiť. 

 
9. „Prevádzkový dohovor“ – predstavuje dohovor, v ktorom sú uvedené podrobné 

postupy technického charakteru pri vtláčaní a/alebo ťažbe zemného plynu do/zo 
zásobníka. Je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o skladovaní plynu. 

 
10. „Plyn“, resp. „zemný plyn“ – znamená zmes plynných uhľovodíkov upravenú pre 

dopravu plynovodom, ktorej garantované akostné znaky pre zásobník sú 
špecifikované v Technických podmienkach. 

 
11. „Plynárenský deň“ – časové obdobie pozostávajúce spravidla z 24 po sebe idúcich 

hodín, ktoré sa začína o 8,00 hodine stredoeurópskeho času a končí sa o 8,00 hodine 
stredoeurópskeho času nasledujúceho dňa. 

 
12. „Pracovný objem plynu“ – objem plynu v zásobníku nad úroveň základnej náplne, 

ktorý môže byť vtlačený alebo vyťažený. 
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13. „Prerušiteľná uskladňovacia kapacita“ – uskladňovacia kapacita, ktorá môže byť 
prerušená alebo znížená zo strany prevádzkovateľa zásobníka za vopred stanovených 
zmluvných podmienok.  

 
14.  „Renominácia“ – znamená zmenu nominácie so stanoveným časovým predstihom 

podľa dohodnutých podmienok Zmluvy o skladovaní plynu. 

 
15. „Prevádzkovateľ siete“ – znamená: prevádzkovateľa prepravnej siete, 

prevádzkovateľa distribučnej siete a prevádzkovateľa zásobníka. 

 
16. „Sk“ – zákonné platidlo Slovenskej republiky. 

 
17. „Sm3“ – znamená štandardný meter kubický. Pre účely uskladňovania plynu 

v zásobníku je to množstvo plynu, ktoré pri teplote 15° C, pri tlaku 0,101325 MPa 
a pri relatívnej vlhkosti φ = 0, zaberá objem jedného metra kubického. 

 
18. „Technická kapacita zásobníka“ – maximálny pracovný objem, maximálny 

vtlačný výkon a maximálny ťažobný výkon, ktoré môže prevádzkovateľ zásobníka 
poskytnúť účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na infraštruktúru a prevádzkové 
podmienky zásobníka, a ktoré sú určené fyzickou charakteristikou zásobníka 
a plynárenským zariadením nadväzujúcim na zásobník. 

 
19. „Technické podmienky“ – technické podmienky prístupu a pripojenia do zásobníka 

a technické pravidlá v zmysle § 17 zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike 
a o zmene niektorých zákonov v platnom znení. 

 
20. „Ťažobná krivka“ – krivka, ktorá vyjadruje disponibilný maximálny ťažobný 

výkon, ktorý má zákazník počas daného dňa k dispozícii na základe dohodnutých 
podmienok v Zmluve o skladovaní plynu, pričom tento maximálny ťažobný výkon 
závisí od aktuálneho objemu plynu uskladneného pre zákazníka v zásobníku (od 
stavu účtu uskladneného plynu zákazníka). 

 
21. „Ťažobný výkon“ – predstavuje množstvo plynu, ktoré môže byť vyťažené 

prevádzkovateľom zásobníka zo zásobníka za časovú jednotku; ťažobný výkon sa 
mení najmä v závislosti od objemu plynu uskladneného v zásobníku zákazníkom 
(pracovný objem plynu), v závislosti od tlaku plynu v zásobníku a technických, 
geologických možností zásobníka a plynárenského zariadenia nadväzujúceho na 
zásobník.  

 
22. „Uskladňovacia kapacita“ – predstavuje kapacitu zásobníka, ktorú tvorí pracovný 

objem plynu vyjadrený v Sm3 alebo MWh, vtlačný výkon v Sm3/deň alebo 
MWh/deň a ťažobný výkon v Sm3/ deň alebo MWh/deň. 

 
23. „Voľná uskladňovacia kapacita“ – rozdiel medzi technickou kapacitou zásobníka 

a súčtom všetkých pridelených uskladňovacích kapacít, ktoré sú predmetom Zmlúv o 
skladovaní plynu. 

24. „Voľný ťažobný výkon“ – ťažobný výkon, ktorý nie je predmetom Zmlúv o 
skladovaní plynu. 
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25. „Voľný vtlačný výkon“ – vtlačný výkon, ktorý nie je predmetom Zmlúv o 
skladovaní plynu. 

 
26. „Vstupno–výstupné (odovzdávaco–preberacie) body“ znamenajú body v zmysle 

definícii podľa Článku 14, v ktorých dochádza k fyzickému odovzdaniu a prevzatiu 
zemného plynu medzi prevádzkovateľom zásobníka a zákazníkom, resp. 
prevádzkovateľom nadväzujúcej siete a naopak za účelom jeho uskladňovania v 
podzemnom zásobníku a/alebo vyskladňovania z podzemného zásobníka, ktoré sú 
bližšie špecifikované v Zmluve o skladovaní plynu.  

 
27. „Vtlačný výkon“ - predstavuje množstvo plynu, ktoré môže byť vtlačené 

prevádzkovateľom zásobníka do zásobníka za časovú jednotku; vtlačný výkon sa 
mení najmä v závislosti od objemu plynu uskladneného v zásobníku zákazníkom 
(pracovný objem plynu), v závislosti od tlaku v zásobníkoch a technických, 
geologických možností zásobníka a plynárenského zariadenia nadväzujúceho na 
zásobník. 

 
28. „Vtlačná krivka“ – krivka, ktorá vyjadruje disponibilný maximálny vtlačný výkon, 

ktorý má zákazník počas daného dňa k dispozícii na základe dohodnutých 
podmienok v Zmluve o skladovaní plynu, pričom tento maximálny vtlačný výkon 
závisí od aktuálneho objemu plynu uskladneného pre zákazníka v zásobníku (od 
stavu účtu uskladneného plynu zákazníka). 

 
29. „Zákazník“ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila Zmluvu o skladovaní 

plynu so spoločnosťou POZAGAS. 
 

30. „Zásobník“ – zariadenie a súvisiace zariadenie používané na uskladňovanie 
zemného plynu a skvapalneného zemného plynu vrátane doplnkových služieb 
týkajúcich sa vtláčania do zásobníka, ťažby zo zásobníka, úpravy a dopravy plynu do 
alebo zo siete s výnimkou tých zásobníkov, ktoré sa používajú na zabezpečenie 
ťažobných činností alebo ktoré sú výlučne vyhradené pre prevádzkovateľov 
prepravnej siete alebo pre prevádzkovateľov distribučnej siete na účely zabezpečenia 
ich činnosti.  

 
31. „Zmluva o prepojení sietí“ rozumie sa tým zmluva uzavretá medzi 

prevádzkovateľom zásobníka a prevádzkovateľom nadväzujúcej siete, ktorej 
obsahom je úprava najmä vyvažovania príslušnej siete prostredníctvom zásobníka 
a zabezpečenie povinností a iných činností prevádzkovateľa nadväzujúcej siete. 
Zmluva o prepojení sietí bude uzatvorená medzi prevádzkovateľom zásobníka 
a prevádzkovateľom nadväzujúcej siete výlučne pre vstupno-výstupný 
(odovzdávaco-preberací) bod A a výstupný (odovzdávaco-preberací) bod B. 

 
32.  „Zmluva o uskladňovaní plynu“ sa rozumie zmluva o uskladňovaní plynu 

v zmysle § 46 odsek 6 písm. d) Zákona o energetike, na základe ktorej 
prevádzkovateľ zásobníka zabezpečuje uskladňovanie plynu v zmysle § 21 odsek 1 
Pravidiel trhu s plynom. 

 
33.  „Zmluva o prístupe do zásobníka“ sa rozumie zmluva o prístupe do zásobníka 

v zmysle § 46 odsek 6 písm. f) Zákona o energetike, na základe ktorej sa 
uskutočňuje prístup do zásobníka v zmysle § 7 odsek 1 Pravidiel trhu s plynom. 
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34. „Zmluva o skladovaní plynu“ – rozumie sa tým Zmluva o uskladňovaní plynu 
v zmysle § 46 odsek 6 písm. d) Zákona o energetike a Zmluva o prístupe do zásobníka 
v zmysle § 46 odsek 6 písm. f) Zákona o energetike, ktorú uzatvára prevádzkovateľ 
zásobníka so zákazníkom, a ktoré sú zahrnuté do jednej listiny podľa § 275 odsek 1 
Obchodného zákonníka ako aj podľa § 491 odsek 3 Občianskeho zákonníka, pričom 
na základe tejto listiny (Zmluvy o skladovaní plynu) sa uskutočňuje prístup do 
zásobníka a poskytovanie služieb spojených s uskladňovaním plynu ako aj postupy 
technického charakteru pri vtláčaní a/alebo ťažbe zemného plynu do/zo zásobníka.  

 
 

Článok 4 
Žiadosť o prístup do zásobníka 

 
(4.1) Prístup do zásobníka sa uskutočňuje na základe Zmluvy o skladovaní plynu, ktorej 

predchádza pridelenie voľnej uskladňovacej kapacity na základe žiadosti žiadateľa o prístup 
do zásobníka. Žiadosť o prístup do zásobníka predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie 
Zmluvy o skladovaní plynu. 

 
(4.2)  Zákazník môže žiadať o prístup do zásobníka v prípade, že spĺňa nasledovné podmienky: 
 

a) má preukázateľne zabezpečenú v súlade s Technickými podmienkami logistiku 
dopravy plynu do a zo zásobníka s prevádzkovateľom siete, 

b) spĺňa podmienky finančnej spôsobilosti pre zabezpečenie požadovanej bankovej 
záruky, 

c) je schopný zaistiť nepretržitý operatívny kontakt so spoločnosťou POZAGAS počas 
celej doby trvania Zmluvy o skladovaní plynu, 

d) jeho požiadavka je v rozsahu technických možností zásobníka. 
 
(4.3) Vzor formuláru žiadosti o prístup do zásobníka je uverejnený na internetovej stránke 

spoločnosti POZAGAS. 
 
(4.4) Žiadosť o prístup do zásobníka musí byť doručená v písomnej forme a na formulári podľa 

vzoru, nie však elektronickou formou. 
 
(4.5) Žiadosť o prístup do zásobníka musí obsahovať najmä nasledovné údaje a dokumenty: 
 

a) identifikačné údaje žiadateľa (meno a priezvisko/ obchodné meno, adresa/sídlo, IČ, 
DIČ, kontaktné osoby, telefón, fax, e-mail), vrátane údajov pre zaistenie 24 – 
hodinového kontaktu s prevádzkovateľom zásobníka, 

b) originál alebo notárom overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 
30 dní pred dňom podania žiadosti o prístup do zásobníka. V prípade zahraničných 
žiadateľov sa vyžaduje ekvivalent výpisu z obchodného registra. U žiadateľov- 
fyzických osôb sa vyžaduje overená kópia živnostenského listu, 

c) doklad o vydaní povolenia na podnikanie v energetike (plynárenstvo), 
d) prehlásenie o tom, na aký účel bude použitá pridelená uskladňovacia kapacita (najmä 

vyvažovanie siete a bezpečnosť dodávky plynu, dodávka plynu pre domácnosti), 
e) doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť (výkaz ziskov a strát, súvaha za 

posledné 3 po sebe nasledujúce účtovné obdobia), 
f) potvrdenie, že žiadateľ nie je v likvidácii a nebolo začaté ani nie je voči nemu 

vedené konkurzné alebo vyrovnacie konanie, 
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g) doklady, resp. vyhlásenie potvrdené zodpovednými zástupcami prevádzkovateľov 
nadväzujúcich sietí preukazujúce, že zabezpečia dopravu plynu do zásobníka a zo 
zásobníka, 

h) dátum začatia uskladňovania a jeho skončenia, 
i) požadovanú uskladňovaciu kapacitu (pevnú alebo prerušiteľnú), 
j) bod dodania plynu spoločnosti POZAGAS (vstupný bod) a obchodné meno 

prevádzkovateľa siete, ktorý dopraví plyn, 
k) bod spätného dodania plynu spoločnosťou POZAGAS zákazníkovi (výstupný bod) 

a obchodné meno prevádzkovateľa siete, ktorý prijme plyn, 
l) požadovanú výšku vtlačného a ťažobného výkonu (na pevnej báze v zmysle bodu 

6.10), 
m) kvalita a tlak plynu vo vstupno-výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode pri 

vstupe do zásobníka, 
n) kvalita a tlak plynu vo vstupno-výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode na 

výstupe zo zásobníka, 
o) prehlásenie o colnom štatúte plynu, 
p) prehlásenie o akceptácii tohto Prevádzkového poriadku.  

 
(4.6) V prípade, že žiadosť o prístup do zásobníka nebude obsahovať všetky stanovené náležitosti 

a informácie poskytnuté v rámci žiadosti o prístup do zásobníka podľa bodu (4.5) budú 
neúplné k riadnemu posúdeniu žiadosti, POZAGAS vyzve žiadateľa na ich doplnenie. Na 
žiadosť o prístup do zásobníka nebude POZAGAS prihliadať do doby, pokiaľ nebudú 
doplnené príslušné údaje, resp. dodané chýbajúce listiny. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť 
v primeranej lehote určenej spoločnosťou POZAGAS, POZAGAS takúto žiadosť odmietne. 
Žiadateľ je oprávnený doplniť chýbajúce údaje, resp. listiny najneskôr v posledný deň lehoty 
určenej prevádzkovateľom zásobníka na prijímanie žiadostí o prístupe do zásobníka. 

 
(4.7) Žiadosť o prístupe do zásobníka musí byť doručená spoločnosti POZAGAS najneskôr 

štyridsať (40) dní pred začiatkom požadovaného uskladňovania. 
 
(4.8) Prevádzkovateľ zásobníka zverejní na svojej internetovej stránke počiatočný a konečný 

termín prijímania žiadostí o prístup do zásobníka. 
 
 

Článok 5 
Posúdenie žiadosti o prístup do zásobníka 

 
(5.1) POZAGAS posúdi žiadosť o prístup do zásobníka po obdržaní všetkých informácií 

k riadnemu posúdeniu žiadosti podľa článku 4 tohto Prevádzkového poriadku. 
 
(5.2) POZAGAS môže odmietnuť žiadosť o prístup do zásobníka najmä z nasledovných dôvodov: 
 

a) z dôvodu nedostatku kapacity zásobníka, a nadväzujúcich technologických 
zariadení, 

b)  z dôvodu, ak prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom 
záujme, 

c)   ak dodávka plynu je zo štátu, ktorý neuplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania 
so  všetkými účastníkmi trhu, 

d) ak spoločnosti POZAGAS ako prevádzkovateľovi zásobníka bola udelená 
dočasná výnimka z povinnosti zabezpečiť prístup do zásobníka, 
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e) ak požiadavka nie je v rozsahu technických možností zásobníka a v súlade 
s týmto Prevádzkovým poriadkom, 

f) prevádzkovateľ zásobníka neposkytuje a neponúka požadovanú službu, 
g) ak žiadosť nespĺňa obsahové náležitosti podľa bodu 4.5 a žiadosť nebola 

žiadateľom doplnená v primeranej lehote stanovenej spoločnosťou POZAGAS. 
 

 
Článok 6 

Riadenie prideľovania uskladňovacej kapacity, poskytované služby 
 
(6.1) POZAGAS po vyhodnotení žiadosti o prístup do zásobníka podľa článku 4 a článku 5 

pridelí žiadateľovi voľnú uskladňovaciu kapacitu, jednotlivé služby na pevnej báze 
písomným oznámením zaslaným faxom a následne doporučene poštou. 

 
(6.2) POZAGAS po obdržaní žiadostí o prístup do zásobníka tieto žiadosti zoradí a vyhodnotí 

podľa stupňa priority nasledovne: 
 

a) žiadosť o uskladňovaciu kapacitu potrebnú na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti 
dodávok plynu a vyvažovanie siete, 

b) žiadosť o uskladňovaciu kapacitu určenú pre dodávku plynu odberateľom plynu 
v domácnosti, 

c) ostatné žiadosti.  
 
(6.3)   Žiadosti o prístup do zásobníka s rovnakým stupňom priority budú vyhodnocované podľa 

poradia, v ktorom boli kompletne a v požadovanom rozsahu doručené. 
 
(6.4)   POZAGAS má právo pred pridelením uskladňovacej kapacity vyzvať žiadateľa na rokovanie 

o cene na základe cenového návrhu zo strany POZAGAS. 
 
(6.5) POZAGAS v súlade s týmto Prevádzkovým poriadkom, Technickými podmienkami 

s rešpektovaním technických parametrov zásobníka ponúka nasledovné služby: 
 
            a)  uskladňovaciu kapacitu, ktorá sa prideľuje ako: 

aa) pevná uskladňovacia kapacita alebo 
ab) prerušiteľná uskladňovacia kapacita, 

b) jednotlivé služby vo forme voľného vtlačného výkonu a/alebo voľného ťažobného 
výkonu na pevnej báze, 
c) jednotlivé služby vo forme voľného (nenominovaného) vtlačného výkonu a/alebo 
voľného (nenominovaného) ťažobného výkonu na prerušiteľnej báze, 
d) služby vyrovnávania tlaku a kvality plynu. 
 

(6.6)  Pevná uskladňovacia kapacita bude ponúknutá zo strany prevádzkovateľa zásobníka len 
v prípade, že bude súčasne voľný pracovný objem plynu, vtlačný výkon a ťažobný výkon. 

 
(6.7)   Prerušiteľná uskladňovacia kapacita bude ponúknutá zo strany prevádzkovateľa zásobníka 

iba v prípade, ak nie je voľná pevná uskladňovacia kapacita. 
 
(6.8) Prerušiteľná uskladňovacia kapacita predstavuje uskladňovaciu kapacitu, ktorá môže byť 

znížená alebo prerušená, na základe vopred zmluvne dohodnutých podmienok v Zmluve 
o skladovaní plynu. 
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(6.9) Zmluva o skladovaní plynu s pevnou alebo prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou sa 
uzatvára spravidla k prvému dňu mesiaca na dvanásť (12) po sebe nasledujúcich mesiacov, 
resp. na obdobie, ktoré je ich celým násobkom. 

 
(6.10) Jednotlivé služby vo forme voľného vtlačného výkonu a/alebo voľného ťažobného výkonu 

na pevnej báze, prevádzkovateľ zásobníka poskytne zákazníkom, s ktorými má uzatvorenú 
Zmluvu o skladovaní plynu najmä v tom prípade, ak technologické a geologické podmienky 
zásobníka umožňujú prevádzkovateľovi zásobníka, aby takéto jednotlivé služby poskytol 
bez práva ich prerušenia alebo obmedzenia. 
Prevádzkovateľ zásobníka pridelí tieto služby na základe žiadosti o prístup do zásobníka pri 
zohľadnení článku 4 tohto Prevádzkového poriadku.  
V prípade súbežných požiadaviek na voľný vtlačný výkon a/alebo voľný ťažobný výkon na 
pevnej báze bude prevádzkovateľ zásobníka postupovať v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto 
Prevádzkového poriadku. 

 
(6.11) Jednotlivé služby vo forme voľného (nenominovaného) vtlačného výkonu a/alebo voľného 

(nenominovaného) ťažobného výkonu na prerušiteľnej báze umožní prevádzkovateľ 
zásobníka využiť zákazníkom, s ktorými má uzatvorenú Zmluvu o  skladovaní plynu, pričom 
tieto jednotlivé služby predstavujú najmä nevyužitý, nenominovaný vtlačný výkon a/alebo 
ťažobný výkon iných zákazníkov. Prevádzkovateľ zásobníka poskytne informácie 
o aktuálnom disponibilnom dennom vtlačnom výkone a/alebo ťažobnom výkone na 
prerušiteľnej báze na požiadanie zákazníka na základe jeho aktuálnej potreby deň pred 
zamýšľaným využitím voľného vtlačného výkonu a/alebo ťažobného výkonu na prerušiteľnej 
báze. Prevádzkovateľ zásobníka a zákazník si podmienky využitia vtlačného výkonu 
a ťažobného výkonu na prerušiteľnej báze vopred dohodnú v Zmluve o  skladovaní plynu. 

 
(6.12) V prípade súbežných požiadaviek na jednotlivé služby v zmysle bodu 6.11 nad ich voľný 

rámec, bude použitý rovnaký podiel zvýšenia, vypočítaný na základe práv jednotlivých 
zákazníkov, t.j. v závislosti od ich aktuálnych stavov pracovného objemu plynu na ich 
účtoch uskladneného plynu, nie na základe ich nominácii na využitie vtlačného výkonu 
a/alebo ťažobného výkonu na prerušiteľnej báze. 

 
(6.13) Služby vyrovnávania tlaku a kvality plynu na pevnej alebo prerušiteľnej báze poskytuje 

prevádzkovateľ zásobníka v súlade s Technickými podmienkami len svojim zákazníkom, 
s ktorými má uzatvorené Zmluvy o skladovaní plynu, na základe podmienok dohodnutých 
v týchto zmluvách. 

 
(6.14) Služby v zmysle bodu 6.5 tohto Prevádzkového poriadku poskytuje prevádzkovateľ 

zásobníka svojim zákazníkom za odplatu, ktorá je dohodnutá v Zmluve o skladovaní plynu. 
 
 

Článok 7 
Zmluva o skladovaní plynu 

 
(7.1) Zmluva o skladovaní plynu sa uzatvára po pridelení voľnej uskladňovacej kapacity za 

podmienok stanovených týmto Prevádzkovým poriadkom. POZAGAS doručí žiadateľovi 
návrh Zmluvy o skladovaní plynu súčasne s písomným oznámením o pridelení voľnej 
uskladňovacej kapacity poštou, pričom za deň pridelenia voľnej uskladňovacej kapacity sa 
považuje deň doručenia zásielky žiadateľovi poštou. Platnosť návrhu Zmluvy o skladovaní 
plynu je desať (10) dní od dňa pridelenia kapacity. 
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(7.2) Žiadateľ a POZAGAS uzavrú Zmluvu o skladovaní plynu v zmysle bodu 7.1 tohto 
Prevádzkového poriadku najneskôr do desiatich (10.) dní odo dňa pridelenia voľnej 
uskladňovacej kapacity alebo jej časti. V prípade, že 10. deň je dňom pracovného pokoja, 
zákazník doručí podpísanú Zmluvu o skladovaní plynu v najbližší pracovný deň. 

 
(7.3) V prípade, že POZAGAS a žiadateľ neuzavrú Zmluvu o skladovaní plynu podpísanú zo 

strany žiadateľa v lehote stanovenej v bode 7.2, POZAGAS je oprávnený túto voľnú 
uskladňovaciu kapacitu alebo jej časť opätovne prideliť iným žiadateľom. 

 
 

Článok 8 
Povinnosti prevádzkovateľa zásobníka a povinnosti zákazníka 

 
(8.1) Povinnosti prevádzkovateľa zásobníka predstavujú najmä: 

a) preberanie objemov plynu dodaných zákazníkom vo vstupno-výstupných 
(odovzdávaco-preberacích) bodoch, jeho uskladňovanie a spätné dodanie 
uvedených objemov zákazníkovi vo vstupno-výstupných (odovzdávaco-
preberacích) bodoch za podmienok dohodnutých v Zmluve o skladovaní plynu, 

b) dodržiavať ukazovatele kvality plynu na vstupno-výstupných (odovzdávaco-
preberacích) bodoch na výstupe zo zásobníka, 

c) dodržiavať ťažobný výkon až do hodnoty tlaku podľa Prevádzkového dohovoru 
vo vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch na výstupe zo 
zásobníka, 

d) zabezpečiť meranie plynu, 
e) oznamovať v dostatočnom časovom predstihu rozsah a termín odstávok, 
f) vedenie účtu uskladneného plynu zákazníka, 
g) poskytnúť účastníkom trhu s plynom informácie potrebné pre prístup do 

zásobníka, 
h) zabezpečiť dlhodobý a ekonomicky efektívny rozvoj zásobníka s prihliadnutím 

na ochranu životného prostredia, 
i) poskytovať prevádzkovateľovi nadväzujúcej siete pre vstupno-výstupný 

(odovzdávaco-preberací) bod A a výstupný (odovzdávaco-preberací) bod B 
informácie a súčinnosť nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti 
prepojenej siete na základe Zmluvy o prepojení sietí 

j) poskytovať prevádzkovateľovi nadväzujúcej siete pre vstupno-výstupný 
(odovzdávaco-preberací) bod C informácie a súčinnosť nevyhnutné na 
zabezpečenie prevádzkyschopnosti prepojenej siete. 

. 
(8.2) Povinnosti zákazníka predstavujú najmä: 

a) dodať a odobrať objemy plynu určené k uskladňovaniu/vyskladneniu za 
podmienok dohodnutých v Zmluve o skladovaní plynu, 

b) dodržiavať ukazovatele kvality plynu vo vstupno-výstupných (odovzdávaco-
preberacích) bodoch na vstupe do zásobníka, 

c) dodržiavať hodnotu tlaku podľa Prevádzkového dohovoru vo vstupno-
výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch na vstupe do zásobníka, 

d) dodržiavať dohodnutú uskladňovaciu kapacitu, 
e) zaplatiť dohodnutú cenu za poskytnuté služby na základe uzavretej Zmluvy 

o skladovaní plynu, 
f) zabezpečiť si dopravu plynu určeného na uskladňovanie do resp. zo zásobníka 

s prevádzkovateľom nadväzujúcej siete, 
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g) poskytovať prevádzkovateľovi zásobníka všetky požadované informácie a 
podklady potrebné k výkonu jeho činnosti, 

h) preukazovať colný štatút vtláčaného plynu do zásobníka, 
i) zabezpečiť nepretržitý kontakt (prostredníctvom dispečingu alebo inak) 

s prevádzkovateľom zásobníka počas trvania Zmluvy o skladovaní plynu, 
j) v prípade stavu núdze sa riadiť opatreniami dispečingu nadväzujúcej siete pre 

vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod A a výstupný (odovzdávaco-
preberací) bod B, 

k) v prípade stavu núdze sa riadiť opatreniami prepravného dispečingu nadväzujúcej 
siete pre vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod C. 

 
 

Článok 9 
Obmedzenie alebo prerušenie uskladňovania 

 
(9.1) Prevádzkovateľ zásobníka má právo obmedziť alebo prerušiť uskladňovanie plynu 

v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, pričom ustanovenie bodu 6.14 nie je dotknuté, 
v týchto prípadoch: 

a) pri bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii 
týchto stavov, 

b) pri stavoch núdze a predchádzaní stavu núdze, 
c) pri haváriách alebo poruchách na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní 

ich následkov, 
d) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií 

plynárenských zariadení, 
e) pri nedodržaní zmluvných podmienok zo strany zákazníka, 
f) ak je uzatvorená Zmluva o skladovaní plynu s právom prerušenia, 
g) ak nastane vyššia moc. 
 

(9.2) V prípade obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu z dôvodov uvedených v bode 
9.1 písm. d) je prevádzkovateľ zásobníka povinný písomne oznámiť zákazníkom začiatok, 
ukončenie obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu najneskôr pätnásť (15) dní 
vopred. Bližšie podmienky budú dohodnuté so zákazníkom v Zmluve o skladovaní plynu. 

 
 
(9.3) Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu v  prípadoch uvedených 

v bode 9.1 vznikla škoda, má dotknutý zákazník právo uplatniť nárok na náhradu skutočnej 
škody a ušlého zisku len vtedy, ak si prevádzkovateľ zásobníka nesplní oznamovaciu 
povinnosť v zmysle bodu 9.2.  

 
(9.4) Po odstránení dôvodov, pre ktoré bolo obmedzené alebo prerušené uskladňovanie plynu, je 

prevádzkovateľ zásobníka povinný bezodkladne obnoviť uskladňovanie plynu. POZAGAS 
vyvinie úsilie, aby dĺžku trvania obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu 
minimalizoval. 

 
 

Článok 10 
Zverejňované informácie a dokumenty 

 
(10.1) POZAGAS uverejňuje na svojej internetovej stránke informácie: 
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a) o voľnej uskladňovacej kapacite (pevnej alebo prerušiteľnej) zásobníka v členení 

na: 
aa) maximálny vtlačný výkon v Sm3/deň v závislosti od vtlačnej krivky, 
ab) maximálny ťažobný výkon v Sm3/deň v závislosti od ťažobnej krivky, 
ac) pracovný objem zásobníka v Sm3, 

b)  o voľnom vtlačnom výkone a/alebo ťažobnom výkone na pevnej báze v Sm3/deň, 
                        c)  o ročnom pláne odstávok zásobníka a pláne údržby zásobníka, ktorý môže mať 

vplyv na veľkosť uskladňovacej kapacity a na kvalitu poskytovaných služieb, 
d)  o pláne úpravy veľkosti uskladňovacích kapacít, 
e)  počiatočný a konečný termín prijímania žiadostí o prístup do zásobníka. 

 
(10.2) POZAGAS uverejňuje na svojej internetovej stránke nasledovné dokumenty: 
 

a) Prevádzkový poriadok vrátene jeho zmien a doplnení, 
b) Technické podmienky, 
c) Vzor žiadosti o prístup do zásobníka, 
d) Vzor Zmluvy o skladovaní plynu,  
e) Vzor  žiadosti na prevod práv a povinností, 
f) Vstupno – výstupné (odovzdávaco-preberacie) body - umiestnenie. 
 

 
Článok 11 

Kvalita a tlak zemného plynu 
 
(11.1) Zemný plyn, ktorý zákazník vo vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch 

dodá spoločnosti POZAGAS ako aj zemný plyn, ktorý POZAGAS spätne dodá zákazníkovi, 
musí v ktoromkoľvek čase vyhovovať špecifikáciám uvedeným v technických 
podmienkach, ktoré sú súčasťou Zmluvy o skladovaní plynu. 

 
(11.2) Zákazník je povinný dodať vo vstupno-výstupnom (odovzdávaco – preberacom) bode plyn 

pri kvalite a tlaku (bod 14.6), ktorý umožní spoločnosti POZAGAS bez akýchkoľvek 
dodatočných opatrení prijať plyn do zásobníka (podmienka kompatibility zákazníkom 
dodávaného zemného plynu). 

(11.3) Plyn zákazníka sa považuje za kompatibilný pokiaľ zákazník dodá plyn v zmysle bodu 11.1 
a 11.2. 

 
(11.4) V prípade chýbajúcej kompatibility posúdi spoločnosť POZAGAS možnosť ponúknuť 

zákazníkovi služby pri úprave alebo transformácii plynu, aby sa umožnilo jeho uskladnenie. 
Tieto služby sa rovnako považujú za služby poskytované za odplatu pri uskladňovaní 
zemného plynu a sú tiež obsahom Zmluvy o skladovaní plynu. 

 
 

Článok 12 
Nominácie a Renominácie 

 
(12.1) Počas trvania Zmluvy o skladovaní plynu zákazník oznámi prevádzkovateľovi zásobníka 

prostredníctvom nominácií svoje požiadavky na vtláčanie resp. ťažbu pracovného objemu 
plynu v zmysle podmienok dohodnutých vo vyššie uvedenej zmluve. 
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(12.2) Nominácie musia byť v súlade s vtlačnou krivkou alebo ťažobnou krivkou a aktuálnym 
stavom účtu uskladneného plynu zákazníka. Nominácia, ktorá nebude spĺňať tieto 
podmienky, nebude potvrdená prevádzkovateľom zásobníka. Zákazník je povinný 
nominovať pracovné objemy plynu tak, aby zodpovedali nomináciam, ktoré poskytol 
prevádzkovateľovi nadväzujúcej siete na základe uzatvorenej zmluvy. V prípade, že tomu 
tak nie je, nominácia zákazníka bude upravená prevádzkovateľom zásobníka tak, aby 
nedošlo k nesúladu so sieťou prevádzkovateľa nadväzujúcej siete, pokiaľ takýto nesúlad 
prevádzkovateľ zásobníka zistí. 

 
(12.3) Zákazník oznámi svoje týždenné nominácie na nasledujúci týždeň, ktorý sa začína 

v pondelok, najneskôr do 13,00 hod. piatka v dennom rozpise, ktorý bezprostredne 
predchádza danému pondelku, kedy začína plnenie požiadaviek zákazníka v zmysle 
predložených nominácií. 

 
(12.4) Zákazník je oprávnený zmeniť svoje nominácie na základe renominácii zaslaných 

prevádzkovateľovi zásobníka minimálne 4 hodiny pred začiatkom daného plynárenského 
dňa. Detailnejšie podmienky budú zadefinované v Zmluve o skladovaní plynu. 

 
 

Článok 13 
Meranie 

 
(13.1) Meranie objemu plynu pre obchodné účely v zásobníku spĺňa metrologické predpisy podľa 

zákona o metrológii č. 142/2000 Z.z. v platnom znení. Meradlá podliehajú kontrole štátnej 
metrológie – Slovenskému metrologickému úradu (SMÚ). 

 
(13.2) Zloženie plynu sa stanovuje pomocou procesných, resp. laboratórnych chromatografov 

podľa normy ISO 6974 a výpočet hodnôt spalného tepla, relatívnej hustoty a Wobbeho čísla 
sa vykonáva podľa normy ISO 6974. 

 
(13.3) Kvalitatívne parametre plynu a spôsob ich určovania a kontroly sú definované 

v Technických podmienkach. 
 
(13.4)  POZAGAS umožní zákazníkovi, s ktorým má uzatvorenú Zmluvu o skladovaní plynu alebo 

jeho oprávnenému zástupcovi, účasť na kontrole meraných kvantitatívnych alebo 
kvalitatívnych parametrov plynu ako aj na kontrole meracích zariadení. 

 
 

Článok 14 
Vstupno – výstupné (odovzdávaco-preberacie) body zásobníka 

 
(14.1) Vstupno – výstupný (odovzdávaco-preberací) bod A znamená bod, v ktorom dochádza 

k fyzickému odovzdaniu a prevzatiu zemného plynu medzi prevádzkovateľom zásobníka 
a zákazníkom, resp. prevádzkovateľom nadväzujúcej siete, pričom miesto vstupno-
výstupného merania množstva a kvality zemného plynu je umiestnené v Plaveckom Štvrtku 
na príslušných meracích tratiach, ktoré sú bližšie špecifikované v Zmluve o skladovaní 
plynu a v Technických podmienkach. 

 
(14.2) Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod B znamená bod, v ktorom dochádza k fyzickému 

odovzdaniu a prevzatiu zemného plynu medzi prevádzkovateľom zásobníka a zákazníkom, 
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resp. prevádzkovateľom nadväzujúcej siete, pričom miesto výstupného merania množstva 
a kvality zemného plynu umiestnené v Malackách na meracej trati je bližšie špecifikované v 
Zmluve o skladovaní plynu a v Technických podmienkach. 

 
(14.3) Vstupno – výstupný (odovzdávaco-preberací) bod C znamená bod, v ktorom dochádza 

k fyzickému odovzdaniu a prevzatiu zemného plynu medzi prevádzkovateľom zásobníka 
a zákazníkom, resp. prevádzkovateľom nadväzujúcej siete, pričom vstupno-výstupné 
meranie množstva a kvality zemného plynu do/zo zásobníka je umiestnené v Plaveckom 
Štvrtku na príslušných meracích tratiach, ktoré sú bližšie špecifikované v Zmluve 
o skladovaní plynu a v Technických podmienkach. 

 
(14.4) Umiestnenie vstupno – výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodov POZAGAS 

uverejňuje na svojej internetovej stránke. 
 
(14.5) Vstup a výstup do/z podzemného zásobníka je možný len prostredníctvom 

prevádzkovateľov nadväzujúcich sietí, pričom zodpovednosť prevádzkovateľa zásobníka za 
množstvo, kvalitu a tlak plynu fyzicky vyťaženého zo zásobníka končí v momente jeho 
fyzického prechodu do nadväzujúcej siete, resp. momentom prevzatia prevádzkovateľom 
nadväzujúcej siete.  

 
(14.6) Zákazník je povinný dodržať minimálne tlaky pri dodávke plynu do jednotlivých vstupno-

výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodov, ktoré sú nasledovné: 
Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod A   – 4,5 MPa 
Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod C   – 4,6 MPa abs. 
 

(14.7) Zákazník je povinný rešpektovať minimálne vtlačné a ťažobné výkony vyplývajúce 
z technických možností zariadení zásobníka, ktoré sú nasledovné: 

- pri vtláčaní – 40.000 Sm3/hod 
- pri ťažbe    – 20.000 Sm3/hod 

 
 

Článok 15 
Účet uskladneného plynu zákazníka 

 
(15.1) POZAGAS vedie pre potreby zákazníka účet uskladneného plynu. Účet je vedený v 

jednotkách objemu (v Sm3) resp. energie (MWh). 
 
(15.2) Množstvo plynu prevzaté spoločnosťou POZAGAS od zákazníka vo vstupno-výstupných 

(odovzdávaco-preberacích) bodoch je pripísané na účet uskladneného plynu zákazníka 
podľa alokácie množstva zemného plynu na príslušných vstupno-výstupných (odovzdávaco-
preberacích) bodoch pri vstupe do zásobníka. 

 
(15.3) Množstvo plynu odovzdané spoločnosťou POZAGAS zákazníkovi vo vstupno-výstupných 

(odovzdávaco-preberacích) bodoch je odpočítané z účtu uskladneného plynu zákazníka 
podľa alokácie množstva zemného plynu na príslušných bodoch pri výstupe zo zásobníka. 

 
(15.4) POZAGAS predloží zákazníkovi do ôsmeho (8.) dňa každého mesiaca prehľad množstva 

vtlačeného a vyťaženého zemného plynu za predchádzajúci mesiac a zároveň súhrnný 
prehľad o množstve vtlačeného a vyťaženého plynu v súlade so stavom účtu na konci 
daného mesiaca – stav mesačného účtu uskladneného plynu zákazníka. 
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Článok 16 
Cena 

 
(16.1) Cena za služby poskytované prevádzkovateľom zásobníka v zmysle bodu 6.5 je dohodnutá 

v súlade so Zmluvou o skladovaní plynu. 
   
(16.2) Výška poplatku, ktorú zákazník zaplatí spoločnosti POZAGAS za služby pri uskladňovaní 

plynu a služby súvisiace s konverziou kvality a tlaku plynu (článok 11) - napr. vyrovnávanie 
tlaku a úprava kvality plynu, je určovaná individuálne a závisí od rozsahu poskytovaných 
služieb v zmysle Zmluvy o skladovaní plynu.  

 
(16.3) Náklady na plyn pre vlastnú spotrebu súvisiacich zariadení je zahrnutý v cene. 
 
(16.4) K dohodnutej cene bude pripočítaná DPH v súlade s platnou legislatívou SR. 
 
 

Článok 17 
Fakturačné a platobné podmienky 

 
(17.1) POZAGAS vystaví a zašle zákazníkovi faktúru najneskôr do pätnásteho (15.) kalendárneho 

dňa, vrátane, každého mesiaca za predchádzajúci mesiac. 
 
(17.2) Faktúra a úrok z omeškania sú splatné do štrnástich dní (14) po jej doručení zákazníkovi. Ak 

zákazník považuje fakturovanú sumu za nesprávnu, je povinný napriek tomu zaplatiť faktúru 
a má právo následne zaslať POZAGASU reklamáciu. Ak POZAGAS uzná reklamáciu za 
oprávnenú, vráti zákazníkovi príslušnú sumu spolu s opravenou faktúrou. POZAGAS je 
povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej obdržania. 

 
(17.3)  Pri omeškaní zákazníka so zaplatením faktúry v lehote jej splatnosti, POZAGAS si uplatní 

úrok z omeškania z dlžnej sumy vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
(17.4) V prípade, že štrnásty (14.) deň po prijatí faktúry nie je pracovným dňom, dňom splatnosti 

faktúry je nasledujúci pracovný deň. 
 
(17.5) Podrobnejšiu úpravu fakturačných a platobných podmienok ako aj doručovania faktúr 

obsahuje Zmluva o skladovaní plynu. 
 
 

Článok 18 
Ručenie 

 
(18.1) Zákazník je povinný v súlade so Zmluvou o skladovaní plynu zabezpečiť bankovú záruku 

v prospech spoločnosti POZAGAS, ktorou bude ručiť za svoje platobné záväzky 
vyplývajúce zo Zmluvy o skladovaní plynu. Bankovú záruku je zákazník povinný predložiť 
spoločnosti POZAGAS pred začiatkom výkonu služieb pri uskladňovaní zo strany 
prevádzkovateľa zásobníka. V prípade, že tak neurobí, POZAGAS nie je povinný 
poskytovať uskladňovacie služby zákazníkovi a má právo vypovedať Zmluvu o skladovaní 
plynu. 
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(18.2) Atribúty bankovej záruky: 
 

a) výška bankovej záruky musí byť minimálne vo výške trojmesačného platobného 
záväzku zákazníka voči spoločnosti POZAGAS v zmysle Zmluvy o skladovaní plynu, 

b) banková záruka je platná a účinná odo dňa podpisu Zmluvy o skladovaní plynu. 
c) banková záruka musí byť platná najmenej do konca druhého mesiaca po ukončení 

platnosti Zmluvy o skladovaní plynu, 
d) banková záruka je vystavená v prospech spoločnosti POZAGAS 
e) banková záruka je vyplatiteľná na bankový účet spoločnosti POZAGAS bez námietok do 

piatich (5) pracovných dní po obdržaní výzvy zo strany POZAGAS a bez 
predchádzajúcej výzvy zo strany POZAGAS na splnenie povinnosti zákazníka,   

f) banková záruka je neodvolateľná. 
 
(18.3) POZAGAS má právo na uplatnenie bankovej záruky najskôr 15 dní po uplynutí lehoty 

splatnosti faktúry vystavenej v súlade so Zmluvou o skladovaní plynu. 
 
(18.4) Ak sa vyčerpá minimálne jedna tretina z výšky bankovej záruky, POZAGAS má právo 

požiadať o jej doplnenie na pôvodnú výšku. Doplnenie výšky bankovej záruky musí byť 
zrealizované do 15 dní od požiadania spoločnosti POZAGAS. Ak zákazník v stanovenej 
lehote nedoplní bankovú záruku do výšky podľa bodu 18.2 písm. a), POZAGAS bude 
postupovať v zmysle bodu 18.1. 

 
(18.5) Na zabezpečenie svojich nárokov voči zákazníkovi má prevádzkovateľ zásobníka zádržné 

právo na uskladnený plyn zákazníka. 
 
(18.6) Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred dňom účinnosti tohto 

Prevádzkového poriadku. 
 
 

Článok 19 
Ukončenie zmluvných vzťahov 

 
(19.1) Zákazník je povinný ku dňu skončenia platnosti Zmluvy o skladovaní plynu vyťažiť celý 

objem plynu, ak sa nedohodne so spoločnosťou POZAGAS inak. 
 
(19.2) V prípade, že nedôjde k dohode medzi POZAGAS a zákazníkom v zmysle bodu 19.1 

a zákazník nevyužije ani možnosť prevodu vlastníctva plynu uskladneného v zásobníku na 
iného zákazníka v zmysle bodu 22.9, POZAGAS je oprávnený takto nevyťažený plyn 
predať a je povinný previesť výnos z tohto predaja na účet zákazníka po odpočítaní 
oprávnených nárokov prevádzkovateľa zásobníka. 

(19.3) Oprávnené nároky prevádzkovateľa zásobníka v zmysle bodu 19.2 tohto Prevádzkového 
poriadku predstavujú: 

 
a) cenu za uskladnenie tohto plynu v zásobníku, ktorá zodpovedá cene za uskladňovanie 

plynu podľa Zmluvy o skladovaní plynu, ktorej platnosť a účinnosť sa skončila, a to za 
obdobie od skončenia platnosti a účinnosti Zmluvy o skladovaní plynu do dňa predaja 
nevyťaženého plynu, 

b) vynaložené náklady spojené s predajom plynu alebo iné pohľadávky alebo nároky 
prevádzkovateľa zásobníka voči zákazníkovi týkajúce sa alebo vyplývajúce zo Zmluvy 
o skladovaní plynu, 
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c) prípadné škody utrpené v dôsledku nevyťaženia plynu v zmysle Zmluvy o skladovaní plynu, 
d) 10% z výťažku predaja nevyťaženého plynu. 

 
(19.4) V prípade, že zákazník je v omeškaní s platením svojich peňažných záväzkov vyplývajúcich 

zo Zmluvy o skladovaní plynu po dobu dlhšiu ako 1 mesiac, POZAGAS má právo zastaviť 
poskytovanie uskladňovacích služieb a vypovedať Zmluvu o skladovaní plynu 
s výpovednou lehotou v dĺžke dvadsať (20) dní. Výpovedná lehota začína plynúť 
nasledujúci deň po dni doručenia výpovede zákazníkovi. 

 
(19.5) Právo vypovedať Zmluvu o skladovaní plynu s rovnakou (vyššie uvedenou) výpovednou 

lehotou patrí prevádzkovateľovi zásobníka i v prípade, ak zákazník po dobu dlhšiu ako šesť 
(6) po sebe idúcich mesiacov nevyužíva služby spojené s uskladňovaním v zmysle Zmluvy 
o skladovaní plynu v dohodnutom rozsahu, vzhľadom na potrebu cyklického využívania 
zásobníka formou vtláčania a ťažby, udržať geologické pomery zásobníka. 

 
(19.6) Právo vypovedať Zmluvu o skladovaní plynu s rovnakou (vyššie uvedenou) výpovednou 

lehotou patrí prevádzkovateľovi zásobníka i v prípade, ak zákazník bol vyhlásený za úpadcu, 
voči jeho majetku sa začalo akékoľvek konkurzné alebo vyrovnacie konanie alebo žiadosť na 
vyhlásenie konkurzu zákazníka bola zamietnutá pre nedostatok majetku zákazníka. 

 
 

Článok 20 
Vyššia moc 

 
(20.1) Za vyššiu moc sa považujú prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany 

(napríklad prírodné vplyvy, záplavy, zemetrasenie, zosúvanie pôdy, vojna alebo situácie 
podobné vojne, požiar, explózie, teroristické útoky a podobne), a bránia jej v splnení 
povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku 
predvídala. 

 
(20.2) Zmluvná strana dotknutá okolnosťami vyššej moci bez zbytočného odkladu písomne oznámi 

druhej zmluvnej strane detailne všetky podrobnosti vyššej moci spolu s odhadovaným 
rozsahom a dobou trvania nemožnosti plniť si svoje záväzky spolu s prehlásením 
o vykonaných opatreniach nevyhnutne potrebných na zmiernenie alebo odstránenie účinkov 
a následkov vyvolaných vyššou mocou. 

 
(20.3) V prípade, že trvanie vyššej moci bude dlhšie ako šesť (6) mesiacov, zmluvné strany sa zídu 

a prerokujú lehoty a podmienky možného ukončenia Zmluvy o skladovaní plynu, v prípade, 
že sa nedohodnú inak. 

 
 

Článok 21 
Dôverné informácie 

 
(21.1) Obsah všetkých zmluvných podmienok a ustanovení uvedených v Zmluve o skladovaní 

plynu je prísne dôverný a takéto informácie je neprípustné zverejňovať žiadnej tretej strane. 
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(21.2) Zmluvná strana je oprávnená odovzdať dôverné informácie svojím zástupcom, 
splnomocneným osobám alebo zamestnancom, ktorí o tejto dôvernej informácii musia 
vedieť za účelom plnenia podmienok Zmluvy o  skladovaní plynu. Takíto zástupcovia 
a zamestnanci však musia súhlasiť s tým, že budú zaviazaní mlčanlivosťou i v prípade, že 
prestanú vystupovať ako zástupcovia alebo zamestnanci príslušnej zmluvnej strany. 

 
(21.3) Povinnosť zachovania mlčanlivosti zostáva v účinnosti po dobu piatich (5) rokov od 

ukončenia Zmluvy o skladovaní plynu. 
 
(21.4) Obsah ustanovenia v bode 21.1 sa nevzťahuje na poskytnutie dôverných informácií na 

požiadanie orgánu verejnej moci a prípad, kedy je  
 a) poskytnutie dôvernej informácie uložené všeobecne záväzným právnym predpisom  
 b) a taktiež sa nevzťahuje na poskytnutie dôverných informácií poradcom zmluvnej strany 

(napr. audítorom, právnikom) za predpokladu, že uvedení poradcovia budú viazaní 
povinnosťou mlčanlivosti.  

 
 

Článok 22 
Prenechanie práv a povinností 

 
(22.1) Zákazník, ktorý nevyužíva uskladňovaciu kapacitu dohodnutú v zmysle Zmluvy 

o skladovaní plynu, je oprávnený umožniť využitie takejto kapacity tretej strane na základe: 
   a) prevodu práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu alebo 
   b) prenechania práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu. 
 
(22.2.) Prevod práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu zo zákazníka na tretiu osobu 

podlieha písomnému súhlasu prevádzkovateľa zásobníka.  
 
(22.3) Prevod práv a povinností sa uskutoční na základe spoločnej žiadosti zákazníka a tretej osoby 

(vzor spoločnej žiadosti bude zverejnený na internetovej stránke) adresovanej 
prevádzkovateľovi zásobníka s presne definovanými parametrami predmetu prevodu. 
Spoločná žiadosť musí byť doručená prevádzkovateľovi zásobníka poštou najneskôr dva (2) 
mesiace pred začiatkom mesiaca, počnúc ktorým má byť prevod účinný. 

 
(22.4.) Prevod práv a povinností je účinný len na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa 

zásobníka. 
 
(22.5) V prípade, že tretia osoba nemá s prevádzkovateľom zásobníka uzatvorenú Zmluvu 

o skladovaní plynu, je povinná spolu so žiadosťou v zmysle bodu 22.3 tohto Prevádzkového 
poriadku predložiť všetky dokumenty v zmysle článku 4 tohto Prevádzkového poriadku. 
V prípade, že požadované dokumenty nie sú úplné, resp. chýbajú celkom, POZAGAS bude 
postupovať tak, ako je uvedené v bode 4.6 tohto Prevádzkového poriadku. 

(22.6) POZAGAS po posúdení žiadosti v zmysle bodu 22.3 a dokumentov v zmysle bodu 22.5 
najneskôr jeden (1) mesiac pred začiatkom mesiaca, od ktorého má byť prevod účinný, 
písomne oznámi svoje stanovisko k prevodu práv a povinností medzi zákazníkom a treťou 
osobou (postupníkom). Zároveň POZAGAS predloží postupníkovi návrh Zmluvy 
o skladovaní plynu v rozsahu prevedených práv a povinností zo zákazníka na tretiu osobu 
v zmysle parametrov spoločnej žiadosti tak, ako je uvedené v bode 22.3 tohto 
Prevádzkového poriadku. 
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(22.7)  Zákazníkovi, ktorý vykonal prevod práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu, ktorú 
má uzatvorenú s prevádzkovateľom zásobníka, bude upravená táto Zmluva o práva 
a povinností, ktoré boli prevedené na postupníka, s účinnosťou, kedy do týchto práv 
a povinností nastúpil postupník. 

 
(22.8) V prípade, že zákazník nevyužíva uskladňovaciu kapacitu v zmysle uzatvorenej Zmluvy 

o skladovaní plynu, je oprávnený prenechať túto uskladňovaciu kapacitu tretej osobe. Práva 
a povinnosti zákazníka voči prevádzkovateľovi zásobníka na základe uzatvoreného 
zmluvného vzťahu sa týmto nemenia a tretia strana týmto nezískava právny nárok na práva 
a povinnosti, ktoré má zákazník na základe Zmluvy o skladovaní plynu. Zákazník uplatňuje 
nominácie, resp. renominácie za tretiu osobu. 

 
(22.9) Zákazník má právo previesť vlastníctvo k plynu uskladnenému v zásobníku na iného zákazníka. 

Takýto prevod bude podliehať podmienkam vopred dohodnutým s prevádzkovateľom 
zásobníka.  

 
 

Článok 23 
Právo 

 
(23.1) Určujúcim právom pre tento Prevádzkový poriadok, Zmluvu o skladovaní plynu, ktoré sú 

a v budúcnosti budú uzatvorené na základe princípov tohto Prevádzkového poriadku, je 
právo Slovenskej republiky. 

 
 

Článok 24 
Oddeliteľnosť záväzkov 

 
(24.1) V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy o skladovaní plynu je alebo sa stane právne 

neúčinným, ostatné ustanovenia tým nebudú ovplyvnené. 
 
(24.2) Zmluvné strany podniknú opatrenia k nahradeniu neúčinného ustanovenia novým 

ustanovením, ktorého právne a ekonomické dôsledky sa budú čo najviac približovať 
predchádzajúcemu ustanoveniu. 

 
 

Článok 25 
Forma a jazyk 

 
(25.1) Zmluvy o skladovaní plynu a súvisiace dokumenty sú spracované v slovenskom alebo 

anglickom jazyku v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva 
(2) rovnopisy, pričom určujúcim jazykom je slovenský jazyk. 

(25.2) Akékoľvek zmeny ustanovení Zmluvy o skladovaní plynu musia byť vykonané v písomnej 
forme a dohodnuté oboma zmluvnými stranami. 
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Článok 26 
Rozhodcovské konanie 

 
(26.1) Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z titulu nedodržania podmienok 

dohodnutých zmluvnými stranami v Zmluve o skladovaní plynu a ktoré nebudú vyriešené 
priateľsky vzájomným dohovorom budú riešené prostredníctvom rozhodcovského konania 
vymenovaním troch (3) arbitrov. 

 
(26.2) Každá zo zmluvných strán si určí jedného arbitra a obaja vymenovaní arbitri vymenujú 

tretieho arbitra, ktorý bude pôsobiť ako predseda. 
 
(26.3) Rozhodcovské konanie sa bude riadiť pravidlami rozhodcovského súdu Medzinárodnej 

obchodnej komory, pričom miestom rozhodcovského konania je Zürich.  
 
(26.4) Rozhodnutie, ktoré bude výsledkom arbitrážneho konania bude konečné a záväzné pre obe 

zmluvné strany. 
 
 

Článok 27 
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa 

 
(27.1) POZAGAS je oprávnený meniť ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, v prípade, že  

a) takáto zmena vyplynula zo zmeny, resp. potreby zosúladenia so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi,  
b) takáto zmena vyplynula zo skúseností prevádzkovateľa zásobníka s prevádzkou 
zásobníka a zo všeobecných obchodných zvyklostí daného odvetvia. 

 
(27.2) Akékoľvek zmeny tohto Prevádzkového poriadku podliehajú schváleniu Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví. POZAGAS takéto zmeny zverejní na svojej internetovej 
stránke najneskôr pätnásť (15) dní pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny a zároveň 
túto skutočnosť oznámi svojim zákazníkom prostredníctvom doporučenej listovej zásielky. 

 
 

Článok 28 
Záverečné ustanovenia 

 
 
(28.1) Úpravy Zmlúv o skladovaní plynu na základe tohto Prevádzkového poriadku je možné 

vykonať len v písomnej forme. 
 
(28.2) Tento Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť po jeho schválení Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví a následnom zverejnení spoločnosťou POZAGAS. Takto zverejnený 
Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov trhu s plynom. 
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Geografické umiestnenie PZZP Láb 4. stavba 
 
 
 
 

MALACKY
Malé námestie 1

SLOVAK REPUBLICSLOVAK REPUBLIC
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Odôvodnenie: 
 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 8. 6. 2005 doručený návrh 

„Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba“ 
(ďalej len „prevádzkový poriadok“). Návrh predložila úradu na schválenie v zmysle § 13 ods. 2 
písm. c) zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 
901 01 Malacky, IČO: 31 435 688. 

 
Týmto dňom začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu 
prevádzkového poriadku.  

               
Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal 

predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával 
svoje pripomienky s predkladateľom návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne 
regulovaným subjektom do návrhu zapracované.    

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, osobitne so: 

- zákonom č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, 
- zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z.z.,  
- nariadením vlády č. 123/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom,  

 

dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku 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. Alojz Marek       
                                                                    riaditeľ odboru regulácie plynárenstva 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí:  POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky  


