
 

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: 0008/2009/P-PP                                                                              Bratislava 12.10.2009 
Číslo spisu: 3795-2009-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 návrhu prevádzkovateľa zásobníka plynu na zmenu a doplnenie prevádzkového 
poriadku  

 
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 
zásobníka plynu NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192 s c h v a ľ u j e 
zmenu prevádzkového poriadku nasledovne:  
 

V bode 1.1.1 Úvodných ustanovení a v prílohe č. 1, ods.1 písm. (iii) prevádzkového poriadku 
NAFTA a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely sa sídlo „Naftárska 965, 908 45 Gbely“ nahrádza 
sídlom „Votrubova 1, 821 09 Bratislava“.  
 
 

Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 08.10.2009 doručená 
pod podacím číslom úradu 11835/2009/BA „Žiadosť o vyznačenie zmeny adresy sídla 
v prevádzkovom poriadku“ (ďalej len „návrh na zmenu prevádzkového poriadku“). Žiadosť 
predložila úradu na schválenie v zmysle § 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 
spoločnosť NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192 (ďalej len „regulovaný 
subjekt“). 
 

Dňom 08.10.2009 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 zmeny a doplnenia prevádzkového poriadku regulovaného 
subjektu, schváleného rozhodnutím úradu č. 0002/2008/04/PP zo dňa 26.05.2008.   
 

Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku a preskúmal 
predložený návrh zmeny a doplnenia prevádzkového poriadku.  

 



 

Úrad pri posudzovaní návrhu na zmenu prevádzkového poriadku zohľadnil zmenu sídla 
spoločnosti vykonanú vo výpise z obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1 zo dňa 17.09.2009.  

Výpis z obchodného registra a kópia rozhodnutia úradu č. 0016/2009/P-PE zo dňa 24. 09.2009 
o vykonaní zmeny sídla regulovaného subjektu v povolení č. 2006P 0068 na predmet podnikania 
plynárenstvo v rozsahu podnikania uskladňovanie plynu sú pripojené v prílohe návrhu na zmenu 
prevádzkového poriadku.   
 
 Úrad po preskúmaní predloženého návrhu zmeny prevádzkového 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 neskorších 
predpisov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, dospel k záveru, že navrhovaná zmena 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,  
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom 
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef  Holjenčík 

predseda Rady pre reguláciu 
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí:  
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 


