
 
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: 0010/2007/04/PP                                                                            Bratislava 05.11.2007 
 

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  
 
 

s c h v a ľ u j e 
 

Dodatok č. 2 k prevádzkovému poriadku regulovaného subjektu POZAGAS a.s., Malé 
námestie 1, 901 01 Malacky, IČO: 31 435 688, ako prevádzkovateľa podzemného zásobníka 
zemného plynu Láb 4 stavba. Prevádzkový poriadok bol schválený rozhodnutím číslo 
0006/2005/04/PP zo dňa 04.10.2005 a doplnený Dodatkom č. 1, ktorý bol schválený 
rozhodnutím číslo 0010/2006/04/PP z 12.09.2006. Dodatkom č. 2 sa prevádzkový poriadok 
mení a dopĺňa takto: 
 

Predmet dodatku  
 

1. V Článku 4, bod 4.7 Žiadosť o prístup do zásobníka sa za poslednú vetu dopĺňa nová veta 
v nasledovnom znení:  

 
„V prípade krátkodobých zmlúv táto lehota sa môže po dohode s  POZAGASOM skrátiť, 
a to tak, že žiadateľ doručí žiadosť najneskôr 15 dní pred začiatkom požadovaného 
uskladnenia.“  

 
2. V Článku 6, bod 6.1 sa za slovo žiadateľovi vkladajú slová „najneskôr do desiatich dní“.  
 
3. Článok 6, bod 6.7 sa mení nasledovne: 
 

„Prerušiteľná uskladňovacia kapacita bude ponúknutá zo strany prevádzkovateľa 
zásobníka iba v prípade, ak nie je voľná pevná uskladňovacia kapacita alebo ak 
prevádzkovateľ zásobníka po vyhodnotení svojich technicko-prevádzkových možností 
rozhodne, že je možné takúto prerušiteľnú kapacitu prideliť“.   

 
 

Záverečné ustanovenia 
 

Tento dodatok k Prevádzkovému poriadku nadobúda účinnosť po jeho schválení Úradom 
pre reguláciu sieťových odvetví a následnom zverejnení spoločnosťou POZAGAS. Takto 
zverejnený Dodatok k prevádzkovému poriadku je záväzný pre všetkých účastníkov trhu 
s plynom.  



 
Odôvodnenie:  

 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 24. 10. 2007 doručený 

návrh „Dodatku č.2 k Prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa Podzemného zásobníka 
plynu Láb 4 stavba“ (ďalej len „prevádzkový poriadok“). 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 prevádzkového poriadku.  

  

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

 

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 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 SR z 22. augusta 2007 č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá 
pre fungovanie trhu s plynom,  

 

dospel k záveru, že Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa Podzemného 
zásobníka plynu Láb 4. stavba, v navrhovanom znení spĺňa požiadavky na schválenie 
a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

 
Dodatok č. 2 bude platný odo dňa nadobudnutia účinnosti 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. Richard Ružička       
                                                                          riaditeľ odboru regulácie plynárenstva 
 
 
Rozhodnutie sa doručí:  POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky  


