
  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: 0008/2010/P-PP                                                                               Bratislava 05.10.2010 
Číslo spisu: 3818-2010-BA 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a 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 schválenia návrhu dodatku č. 1 k prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa 
distribučnej siete KSP, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO: 35 847 689  

 

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 KSP, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO: 35 847 689  
s  c h v a ľ u j e dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím     
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0007/2009/P-PP zo dňa 10.09.2009 v tomto znení:  

 

 
 

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku  
prevádzkovateľa distribučnej siete KSP, s.r.o. 

 
 
 

Článok 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA znie: 
 

Prevádzkový poriadok KSP, s.r.o. ako prevádzkovateľa lokálnej distribučnej siete bol vypracovaný 
na základe § 12a ods. 6 zákona  o regulácii, § 18 ods. 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 Z. z.,  ktorým sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z. 
(ďalej len „pravidlá trhu s plynom“). Prevádzkový poriadok schválený Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví sa stáva záväzným pre prevádzkovateľa lokálnej distribučnej 
siete a účastníkov trhu s plynom. 
 
Článok  2  DEFINÍCIE sa dopĺňa nasledovne: 
 

”biometán“ je upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými 
parametrami zemného plynu 
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Bod 3.1 Všeobecné požiadavky prístupu do LDS znie: 
 

PLDS umožní prístup do LDS každému účastníkovi trhu s plynom, ktorý o prístup do LDS 
požiada, ak sú splnené obchodné podmienky a technické podmienky prístupu do LDS podľa    
§ 43 ods. 6 písm. g.) zákona o energetike a § 5 pravidiel trhu s plynom. 
 

Podmienky prístupu do LDS: 
 

a)   podanie žiadosti o prístup do LDS, 
b)   vyhodnotenie žiadosti o prístup prevádzkovateľom LDS, 
c)   pridelenie distribučnej kapacity žiadateľovi o prístup do LDS, 
d)   uzavretie zmluvy o distribúcii plynu. 

 
Výrobca biometánu má právo na prednostný prístup do LDS, ak sú splnené obchodné 
a technické podmienky prístupu do LDS. Na prístup výrobcu biometánu do LDS sa adekvátne 
vzťahujú ustanovenia bodov 3.2 až 3.5. 
 

Bod  4.1  Všeobecné požiadavky na pripojenie znie:  
 
PLDS pripojí do LDS každého účastníka trhu s plynom, ktorý o pripojenie požiada, vrátane 
výrobcu biometánu, ak sú splnené obchodné a technické podmienky pripojenia k LDS. PLDS 
uplatňuje rovnaké požiadavky na pripojenie do LDS na všetkých účastníkov trhu s plynom. 
Uzatvorenie zmluvy o pripojení odberného plynového zariadenia koncového odberateľa plynu 
do LDS sa vyžaduje len pri pripojení nového odberného miesta. Uzatvorenie zmluvy 
o pripojení zaručí účastníkovi trhu s plynom rezerváciu distribučnej kapacity na obdobie 
jedného roka po zrealizovaní pripojenia. Pokiaľ účastník trhu s plynom do konca tejto doby 
neuzavrie s PLDS zmluvu o distribúcii plynu, rezervácia distribučnej kapacity zanikne. 
 
Bod 4.3  Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie a uzavretie zmluvy o pripojení k LDS znie: 
 
Po doručení žiadosti o pripojenie PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. V prípade 
nesprávne alebo neúplne vyplnenej žiadosti o pripojenie do LDS, je PLDS oprávnený            
od žiadateľa o pripojenie požadovať doplňujúce alebo chýbajúce údaje a dokumenty, pričom 
proces vybavovania žiadosti sa na dobu do doplnenia žiadosti pozastaví. 
 
V prípade kladného posúdenia žiadosti o pripojenie, PLDS určí technické a obchodné 
podmienky pripojenia, spracuje v spolupráci so žiadateľom o pripojenie do 20 dní od prijatia 
žiadosti o pripojenie návrh zmluvy o pripojení a do 10 pracovných dní predloží podpísaný 
návrh zmluvy o pripojení žiadateľovi o pripojenie v dvoch vyhotoveniach, ktorú žiadateľ 
o pripojenie zašle podpísanú späť prevádzkovateľovi LDS. 
 
Zmluva o pripojení sa stáva platnou okamihom podpisu žiadateľom o pripojenie a účinnou odo 
dňa doručenia Zmluvy o pripojení prevádzkovateľovi LDS.  
                    . 
Prevádzkovateľ LDS zašle žiadateľovi  o pripojenie zmluvu o pripojení podpísanú obidvomi 
zmluvnými stranami najneskôr  do 30 dní odo dňa doručenia žiadateľom podpísanej zmluvy 
o pripojení. 
 
Prevádzkovateľ LDS môže odmietnuť vyhovieť žiadosti o pripojenie len ak nie sú splnené 
technické a obchodné podmienky pripojenia k LDS. 



 3 

Za bod 4.3 sa vkladá nový bod 4.3.1, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 
4.3.1 Zložité prípady pripojenia 
 
Ak žiadateľ o pripojenie nesúhlasí s technickými a obchodnými podmienkami pripojenia 
k LDS, je oprávnený od zmluvy o pripojení odstúpiť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 
zmluvy o pripojení podpísanej obidvomi zmluvnými stranami. 
 
Vo zvlášť zložitých prípadoch môže prevádzkovateľ LDS lehotu na uzavretie zmluvy              
o pripojení predĺžiť najviac na 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie. 
 
Bod  4.4  Stanovenie nákladov na pripojenie do LDS znie: 
 
Žiadateľ o pripojenie sa podieľa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa LDS, 
ktoré sú spojené s pripojením odberného plynového zariadenia k DS. Výrobca biometánu 
znáša všetky náklady spojené s pripojením odberného plynového zariadenia k DS. Poplatok 
za pripojenie žiadateľa nesmie prekročiť náklady PDS vyvolané pripojením k DS. Pripojenie 
k DS podlieha v zmysle zákona o regulácii cenovej regulácii. Výška poplatku za pripojenie 
bude určená rozhodnutím ÚRSO.   
  
Spôsob úhrady nákladov na pripojenie odberného plynového zariadenia, lehoty na pripojenie 
k LDS, nevyhnutné podmienky realizácie pripojenia stanoví zmluva o pripojení. 
 
Ak žiadateľ o pripojenie neuhradí poplatok za pripojenie, PDS má právo odstúpiť od zmluvy 
o pripojení. 
 
Bod  5.1 Všeobecné podmienky distribúcie plynu znie: 
 

Distribúcia plynu je poskytovaná zo strany PLDS na základe zmluvy o distribúcii plynu. 
PLDS uzatvorí zmluvu o distribúcii plynu s užívateľom len v prípade, ak sú splnené technické 
a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k LDS a technické podmienky distribúcie plynu. 

 

Po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu vykonáva PLDS distribúciu plynu zo vstupného bodu 
do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky 
dohodnutej dennej distribučnej kapacity.  
 

Prevádzkovateľ LDS prednostne uzavrie s výrobcom biometánu na základe predloženia 
potvrdenia o pôvode biometánu zmluvu o distribúcii biometánu, ak sú splnené obchodné 
a technické podmienky prístupu a pripojenia do LDS a obchodné a technické podmienky 
distribúcie plynu. 
 
Výrobca biometánu zabezpečí, aby biometán dodávaný do LDS zodpovedal kvalite zemného 
plynu a aby pri príprave biometánu neprekročila maximálna emisia metánu do ovzdušia 
hodnotu 1%. 
 
Výrobca biometánu bez zbytočného odkladu písomne oznámi prevádzkovateľovi LDS 
uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu a každú zmenu odberateľa plynu. 
 
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o distribúcii plynu je prevádzkový poriadok v platnom znení 
jeho nasledujúcich zmien a doplnení.  
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V bode  5.2  Zmluva o distribúcii plynu sa tretí odsek dopĺňa nasledovne: 

Prevádzkovateľ LDS zmení výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa 
distribučnej siete do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy                
o distribúcii plynu uzavretej na jeden rok. Prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú, že 
odberateľ plynu vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky 
dennej distribučnej kapacity. Žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity je možné 
podať v týchto prípadoch: 
a) závažná priemyselná havária (§ 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných 

priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 
b) porucha odberného plynového zariadenia, ktorá má vplyv na schopnosť odberného          

plynového zariadenia odoberať plyn, 
c) vážne ekonomické dôvody, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti  
    alebo vyhlásenie konkurzu.“ 
 
Bod  5.4  Meranie množstiev plynu v odberných miestach sa dopĺňa odsekmi, ktoré znejú: 
 
Výrobca biometánu zabezpečí meranie množstva biometánu a meranie kvality biometánu 
vstupujúceho do DS vrátane vyhodnocovania a odovzdávania týchto údajov PDS. 
 
Výrobca biometánu umožní PDS montáž určeného meradla a umožní prístup k určenému 
meradlu na vykonanie kontroly, odpočtu, výmeny alebo odobratia meracieho zariadenia. 
 
PDS vydá výrobcovi biometánu bezodplatne na požiadanie potvrdenie o množstve biometánu 
distribuovaného DS za každý kalendárny mesiac. Množstvo biometánu sa určí na základe 
skutočne dodaného biometánu do DS a koeficientu závisiacom od podielu biomasy 
dopestovanej na ornej pôde použitej na výrobu bioplynu. 
 
Za bod 5.4 sa vkladá nový bod, ktorý vrátene nadpisu znie: 
 

5.5  Skúšobná prevádzka 
  
Skúšobnou prevádzkou je overenie technických parametrov, prevádzkových hodnôt                
a preukázania prevádzkyschopnosti nového alebo rekonštruovaného plynového zariadenia 
odberateľa plynu. 
 
Užívateľ DS je zaradený do skúšobnej prevádzky, ak je preukázaná inštalácia nového 
odberného plynového zariadenia alebo rekonštrukcia podstatnej časti odberného plynového 
zariadenia. Skúšobnú prevádzku je možné prerušiť len jedenkrát, a to najviac na obdobie 
troch mesiacov a len zo závažných, žiadateľom preukázaných technických dôvodov, ktoré sa 
týkajú odberného plynového zariadenia. 
 
Skúšobná prevádzka sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca. Počas skúšobnej 
prevádzky sa uplatňuje zľava z poplatku za prekročenie dohodnutej dennej distribučnej 
kapacity, ak 

a) užívateľ distribučnej siete preukáže ukončenú inštaláciu a prevádzkyschopnosť 
odberného plynového zariadenia, 

b)   je pre dané odberné miesto zmluvne dohodnutá denná distribučná kapacita, 
c) sa distribúcia plynu do daného odberného miesta uskutočňuje na základe zmluvy               

o distribúcii plynu, 
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d)  sa skúšobná prevádzka na jednom odbernom mieste uskutoční najviac jedenkrát za        
12 po sebe nasledujúcich mesiacov. 

 
Zľava počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje najviac za obdobie troch mesiacov. Užívateľ 
distribučnej siete žiada o zľavu na základe vzájomnej dohody v termíne, ktorý umožní 
prevádzkovateľovi LDS požiadať o zľavu prevádzkovateľa nadradenej distribučnej siete 
v lehotách podľa bodu 3.2. 
 
Výška dennej distribučnej kapacity a množstvo distribuovaného plynu sa na žiadosť užívateľa 
distribučnej siete upraví v zmluve o distribúcii plynu do dvoch mesiacov po ukončení 
skúšobnej prevádzky. 
 

Bod  8.5  Účinnosť a zmeny prevádzkového poriadku sa dopĺňa novým odsekom, ktorý 
znie: 
 

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO o jeho schválení, okrem bodu 4.3.1, ktorý nadobúda 
účinnosť 1. januára 2011. 
 
 
 
Odôvodnenie: 

 
 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 31.08.2010 

doručený pod  podacím  číslom  úradu 12307/2010/BA  návrh dodatku č. 1 k prevádzkovému 
poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete KSP, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, 
IČO: 35 847 689 (ďalej len „účastník konania“), ktorý bol schválený rozhodnutím úradu           
č. 0007/2009/P-PP zo dňa 10.09.2009.  

 
Dňom 31.08.2010 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 predmetného dodatku č. 1 k prevádzkovému poriadku.  

 
      Dôvodom na predloženie dodatku č. 1 k prevádzkovému poriadku účastníka konania 

boli najmä 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 (ďalej len „pravidlá trhu s plynom “). 

 
Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal 

predložený dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku a  v  priebehu správneho konania priebežne 
prerokovával s účastníkom konania svoje pripomienky k dodatku č. 1 k prevádzkovému 
poriadku.   

 
Úrad po preskúmaní predloženého 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 neskorších predpisov, s pravidlami trhu s plynom, zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov dospel k záveru, že navrhované znenie dodatku č. 1 k prevádzkovému 
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poriadku spĺňa požiadavky na jeho 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 
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 
                                   predseda Rady pre reguláciu  
                                                                                 vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Rozhodnutie sa doručí:  
KSP, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava  


