
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: 0006/2012/P-PP                                                                               Bratislava 04.09.2012 

Číslo spisu: 3389-2012-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) 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 

neskorších predpisov vo veci schválenia návrhu na zmenu a doplnenie prevádzkového 

poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80,           

018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 317 918  

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 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 neskorších predpisov tak, že prevádzkovateľovi 

distribučnej siete DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom,          

IČO: 36 317 918  s c h v a ľ u j e  Dodatok č.1 k prevádzkovému poriadku schválenému 

rozhodnutím č. 0018/2010/P-PP zo dňa 28.10.2010 nasledovne:  

 

 

1. V článku DEFINÍCIE sa na konci vkladá text: 
 

„plynárenským dňom“ (ďalej len „deň“) je časové obdobie 24 hodín, ktoré začína o 8.00 h 

stredoeurópskeho času, v deň prechodu na stredoeurópsky letný čas je plynárenským dňom 

časové obdobie 23 hodín a v deň prechodu na stredoeurópsky čas je plynárenským dňom 

časové obdobie 25 hodín, 
 

„denná distribučná kapacita“ je najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za deň 

do odberného miesta. 
 

„obchodnou jednotkou“ - objemová jednotka množstva distribuovaného plynu vyjadrená      

v m3 pri teplote 15°C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti 0%, 
 

„meranie typu A“ priebežné meranie pretečeného objemového množstva plynu vrátane 

prepočtu na vzťažné podmienky (obchodnú jednotku), s archiváciou nameraných 

a vypočítaných hodnôt, so zaznamenaním a archiváciou poruchových stavov meradla 

a s denným diaľkovým prenosom nameraných a archivovaných hodnôt, 
 

„meranie typu B“ priebežné meranie pretečeného objemového množstva plynu vrátane 

prepočtu na vzťažné podmienky (obchodnú jednotku), s archiváciou nameraných 
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a vypočítaných hodnôt, so zaznamenaním a archiváciou poruchových stavov meradla 

a s mesačným diaľkovým prenosom nameraných a archivovaných hodnôt, 
 

„meranie typu C“ meranie pretečeného objemového množstva plynu meradlom schváleného 

typu, ktorého odpočet sa vykonáva na mieste inštalácie. 
 

2. V článku 3.3. sa znenie bodu 3.3.1 mení nasledovne:  
 

„PLDS meria určeným meradlom množstvo distribuovaného plynu vo výstupných bodoch 

v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom     

č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o metrológii“). PLDS preberá kvalitatívne parametre plynu        

od prevádzkovateľa nadradenej distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s.“ 

 

3. V článku 6.  ZMENA DODÁVATEĽA – Proces zmeny dodávateľa sa vypúšťa bod 6.5.  

Doterajšie body 6.6 až  6.12 sa označujú ako body  6.5 až 6.11.  

     V novo označenom bode 6.8 sa slová „podľa bodu 6.8“ nahrádzajú slovami „podľa bodu 

6.7“ v celom texte.     

     V novo označenom bode 6.10 sa slová „podľa bodu 6.7“ nahrádzajú slovami „podľa bodu 

6.6“ . 
 

 

a    n e s c h v a ľ u j e 
 

 

doplnenie bodu 6.8.písmeno c) v  článku 6. v znení: „najmä dohodu s dodávateľom plynu do 

vstupného bodu LDS o dodržaní denného maxima voči SPP-distribúcia, a.s.“. 
 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 03.08.2012  

doručený od prevádzkovateľa distribučnej siete DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80,  

018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 317 918 (ďalej len „účastník konania“)  návrh na zmenu 

a doplnenie prevádzkového poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím úradu č. 0018/2010/P-PP 

zo dňa 28. 10. 2010 (ďalej len „návrh na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku“). Uvedený 

návrh na  zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku bol zaevidovaný pod podacím číslom 

úradu 21917/2012/BA. 
 

Dňom 03.08.2012 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne 

konanie vo veci schválenia návrhu zmeny a doplnenia prevádzkového poriadku.  
 

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

predložený návrh na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku a v priebehu správneho 

konania priebežne prerokovával s účastníkom konania svoje pripomienky k predloženému 

návrhu zmien prevádzkového poriadku.  
 

Úrad pri posudzovaní návrhu na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku 

vychádzal z podkladov, ktoré predložil účastník konania úradu dňa listom zn. DNV/331/12/Po 

zo dňa 31. júla 2012 zaevidovaným pod podacím číslom úradu 21917/2012/BA dňa 

03.08.2012, vlastných informácií a poznatkov získaných na základe osobnej, telefonickej  
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a  elektronickej komunikácie s účastníkom konania. Záznamy elektronickej komunikácie sú 

súčasťou spisu.   
 

Navrhované doplnenie bodu 6.8. písm. c) do článku 6. prevádzkového poriadku úrad 

neschválil, nakoľko toto ustanovenie je nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov 

v energetike, najmä zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a nariadenia 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.   
 

Úrad podľa § 33 ods. 2  správneho poriadku listom č. 23605/2012/BA zo dňa 

17.08.2012 vyzval účastníka konania, aby sa oboznámil pred vydaním tohto rozhodnutia 

s podkladmi rozhodnutia ako aj  so spôsobom ich zistenia. Účastník konania si svoje právo 

v lehote určenej úradom neuplatnil.  

 

Úrad pred vydaním rozhodnutia upravil text návrhu na zmenu a doplnenie 

prevádzkového poriadku z legislatívno-právneho hľadiska a zosúladil použité pojmy 

s ustáleným pojmoslovím v plynárenstve.  

 

Úrad preskúmal predložený návrh zmien a doplnení prevádzkového poriadku, jeho súlad 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne jeho súlad so zákonom energetike, 

zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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., zákonom č. 309/2009 Z. z. 

o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 45 ods. 1 zákona      

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 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 

elektroenergetiky a plynárenstva, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27. Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Jozef Holjenčík, PhD. 

                                                             predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 
 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom 


