
 

 
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: 0010/2006/04/PP                                                                             Bratislava  12. 09. 2006 
 
 
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 neskorších predpisov  
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 
Dodatok č.1 k prevádzkovému poriadku regulovaného subjektu POZAGAS, a.s., Malé námestie 
1, 901 01 Malacky, IČO: 31 435 688, ako prevádzkovateľa podzemného zásobníka zemného 
plynu. Prevádzkový poriadok bol schválený rozhodnutím číslo 0006/2005/04/PP zo dňa 
04.10.2005. Dodatkom sa prevádzkový poriadok mení a dopĺňa takto: 
 
1. V článku 3 Vymedzenie základných pojmov sa dopĺňa bod 35, ktorý znie: 
 

„35. Prevádzkovateľ prepojeného zásobníka – sa rozumie plynárenský podnik, spoločnosť 
Nafta a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36 286 192, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10415/T, oprávnený na uskladňovanie plynu 
podľa zákona o energetike, ktorá vlastní a prevádzkuje zásobník bezprostredne fyzicky 
prepojený so zásobníkom a ktorý je spravidla nazývaný PZP Láb 1. – 3. stavba (ďalej 
„prepojený zásobník“).“ 
 
2. V článku 6 Riadenie prideľovania uskladňovacej kapacity, poskytované služby v bode 
6.5 sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie: 
 

„e) službu dopravy plynu do/z prepojeného zásobníka“ 
 
3. V článku 6 Riadenie prideľovania uskladňovacej kapacity, poskytované služby sa 
vkladá nový bod 6.14, ktorý znie: 
 

„6.14 Prevádzkovateľ zásobníka (ako kooperátor prepojeného zariadenia v zmysle definície 
prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepojeného zásobníka) poskytuje 
prevádzkovateľovi prepojeného zásobníka službu dopravy plynu do/zo zásobníka cez vstupno – 
výstupný (odovzdávaco-preberací) bod C, pre jeho zákazníkov, t. j. ktorí majú s 
týmto prevádzkovateľom prepojeného zásobníka uzatvorenú zmluvu o prístupe do zásobníka 
a zmluvu o uskladňovaní plynu zahrnuté do jednej listiny, zmluvy o skladovaní, a ktorí spĺňajú 
podmienky uvedené v tomto Prevádzkovom poriadku a Technických podmienkach a ostatné 
podmienky uvedené v príslušnom dokumente prevádzkovateľa prepojeného zásobníka pre 
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prístup k tejto službe. Na žiadosť zákazníka prevádzkovateľa prepojeného zásobníka o prístup 
do zásobníka cez vstupno – výstupný (odovzdávaco-preberací) bod C sa v primeranom rozsahu 
vzťahujú ustanovenia článkov 4 a 5 tohto Prevádzkového poriadku. Podmienky využívania 
vstupno – výstupného (odovzdávaco-preberacieho) bodu C upravuje príslušná dohoda 
uzatvorená medzi spoločnosťou POZAGAS a týmto zákazníkom, na základe jeho žiadosti.“ 
 
4. Doterajší bod 6.14 sa prečíslováva na bod 6.15. 
 
 
Odôvodnenie: 

 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 11.09.2006 doručený 

návrh „Dodatku č.1 k prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa podzemného zásobníka 
zemného plynu Láb 4. stavba“ (ďalej len „Dodatok č.1 k prevádzkovému poriadku“). Návrh 
predložila úradu na schválenie v zmysle § 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 
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 dodatku prevádzkového poriadku.  

Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal 
predložený návrh doplnenia prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania využil 
informácie z predchádzajúcich rokovaní so spoločnosťou POZAGAS, a.s., ktoré sa uskutočnili 
v priebehu mesiacov júl a august 2006.  

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu 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, 
- zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   
- nariadením vlády č. 123/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu 

s plynom,  
 
dospel k záveru, že Dodatok č.1 k prevádzkovému poriadku v navrhovanom znení 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  


