
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIE• OVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27

R O Z H O D N U T I E

Èíslo: 0011/2006/04/PP Bratislava 28. 11. 2006

Úrad pre reguláciu sie•ových odvetví, odbor regulácie plynárenstva ako orgán príslušný
na konanie pod¾a § 5 ods. 1 písm. ee) v spojení s § 15 ods. 3 zákona è. 276/2001 Z.z.
o regulácii v sie•ových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 658/2004 Z.z.

s c h v a ¾u j e

prevádzkový poriadok regulovaného subjektu GasTrading, s.r.o., Šafárikova 1, 934 01
Levice, IÈO: 36 285 871 ako prevádzkovate¾a distribuènej siete v znení:

Prevádzkový poriadok
distribuènej siete zemného plynu GasTrading, s.r.o.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Prevádzkový poriadok podrobnejšie rozpracováva ustanovenia Nariadenia vlády è. 123/2005,
ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom. Povinnos• vypracovania
prevádzkového poriadku vyplýva z § 12a, ods. 6 zákona è. 276/2001 Z.z. o regulácii v
sie•ových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 658/2004 Z.z.

1.1 Prevádzkový poriadok prevádzkovate¾a distribuènej siete

Prevádzkový poriadok lokálnej distribuènej siete (ï alej len „LDS“) firmy GasTrading,
s.r.o., Šafárikova 1, 934 01 Levice, IÈO: 36 285 871 (ï alej len „Prevádzkový poriadok“) je
vypracovaný v záujme zabezpeèenia transparentného a nediskriminaèného prístupu voèi
všetkým úèastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpeènos• dodávok plynu a na
ekonomicky efektívne využívanie LDS. Prevádzkový poriadok urèuje podmienky prístupu
do distribuènej siete, pripojenia do distribuènej siete a distribúcie plynu, ako aj povinnosti
prevádzkovate¾a distribuènej siete a všetkých úèastníkov trhu s plynom, ktorí zabezpeèujú
alebo využívajú služby prevádzkovate¾a LDS.
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1.2 Oblas• použitia

Tento Prevádzkový poriadok sa vz•ahuje na lokálnu distribuènú sie• prevádzkovanú
v Priemyselnej zóne Levice-Juh (ï alej len „LDS"), ktorú prevádzkuje GasTrading, s.r.o.
(ï alej len „prevádzkovate¾lokálnej distribuènej siete" alebo „PLDS").

1.3 Charakteristika distribuènej siete GasTrading, s.r.o.

Spoloènos• GasTrading, s.r.o., ako PLDS (ktorá je v súèasnej dobe ukonèená v I. etape
výstavby) je pripojená na existujúci VTL plynovod DN 200, PN 40 cez vysokotlakú
(ï alej „VTL“) plynovú prípojku DN 100, PN63. Na zaèiatku VTL prípojky DN 100,
PN 63 je osadený hlavný uzáver plynu (ï alej len „HUP“). VTL prípojka je ukonèená cez
uzatváraciu armatúru v regulaènej stanici (ï alej len „RS") RS 6000/2/1-440. V RS je
umiestnený i fakturaèný plynomer DKZ G 400 s prepoèítavaèom Elcor-2. Reguláciu
pretlaku zabezpeèujú regulaèné a zabezpeèovacie prvky firmy Tartarini v zapojení
monitor-regulátor. Typ regulátora je MFL SRS. Z RS je vedený v zemi stredotlaký rozvod
plynu (ï alej len „STL") o tlaku 395 kPa k jednotlivým odberným miestam.
STL rozvod zemného plynu a samotné prípojky k jednotlivým odberným miestam je
z materiálu HDPE 100, SDR17,6 v rôznych dimenziách (D225, D110, D32). Pred
každým odberným miestom z STL rozvodu plynového potrubia je umiestnený plynomer a
uzatváracia armatúra, ktorou sa dá v prípade potreby odstavi• plyn do prípojok
odberate¾ov.
Na všetkých plynových zariadeniach (regulaèná stanica zemného plynu, VTL a STL
rozvody plynu) patriacich do LDS je vykonávaná odborná prehliadka a odborná skúška
pod¾a platných predpisov.

1.3.1 Parametre regulaènej stanice

RS 6000/2/1-440, je umiestnená v areáli priemyselnej zóny Levice-Juh a je v ohradenom
priestore. RS je dvojradová, jednostupòová s reguláciou na požadovaný výstupný tlak 395
kPa.
Hlavný uzáver plynu (ï alej len „HUP") sa nachádza cca 20 m od regulaènej stanice
v zemnej súprave.
Ved¾a regulaènej stanice sa nachádza plynová kotolòa (3 kotly á 24 kW), ktorá slúži
na predohrev plynu.
Regulaèná stanica: RS 6000/2/1-440 s plynovou kotolòou

Vstupný tlak max.: 2,5 MPa
Výstupný tlak: 395 kPa
Menovitý výkon: 6000 Nm3/hod.
Poèet rád: 2
Poèet stupòov: 1
Poèet meradiel: 1 ( plynomer DKZ G 400)
Prepoèítavaè plynu: Elcor-2 700-3500 kPa
Odorizaèné zariadenie: GD
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1.3.2 Schéma LDS Gas Trading, s.r.o.

Distribuèná sie• SPP-distribúcia, a.s.
VTL plynovod DN 200, PN 40

LDS GasTrading, s.r.o. HUP DN 100, PN 63

VTL prípojka DN 100, PN 63

Regulaèná stanica
zemného plynu

RS 6000/2/1-440

STL rozvod plynu HDPE 100, D 225x12,8; SDR-17,6
Budúci odberate¾v
priemyselnom parku
D 110x12,8; SDR-17,6

Leaf Slovakia s.r.o.
HDPE 100, D 110x12,8; SDR-17,6

Globo Eastern Europe, s.r.o
HDPE 100, D 110x12,8; SDR-17,6

1.3.3 Použité skratky

ZP – zemný plyn
RS – regulaèná stanica zemného plynu
VTL – vysokotlaký
STL – stredotlaký
HUP – hlavný uzáver plynu
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1.4 Definície

Základné pojmy a definície sú pre oblas• plynárenstva uvedené v Zákone è. 656/2004 Z.z.
o energetike a o zmene niektorých zákonov (ï alej len „Zákon o energetike“) a v Pravidlách
trhu s plynom. Na úèely tohto prevádzkového poriadku je:

„distribúciou plynu“ doprava plynu LDS,

„distribuènou kapacitou“ najväèšie množstvo plynu, ktoré možno distribuova• za èasovú
jednotku,

„dodávkou plynu“ predaj zemného plynu odberate¾om,

„lokálnou distribuènou sie• ou“ plynárenské rozvodné zariadenie na èasti vymedzeného
územia prevádzkovate¾a LDS,

„odberate¾om plynu“ fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje plyn na úèely
ï alšieho predaja alebo na úèely vlastnej spotreby,

„oprávneným odberate¾om plynu“ fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na
výber dodávate¾a plynu,

„plynárenským dòom“ èasové obdobie trvajúce 24 po sebe nasledujúcich hodín, ktoré sa
zaèína o 8,00 hodine stredoeurópskeho èasu príslušného kalendárneho dòa,

„prevádzkovate¾om LDS“ alebo „PLDS“ spoloènos• GasTrading, s.r.o, oprávnená na
distribúciu plynu pod¾a Zákona o energetike,

„pripojením“ súbor úkonov a èinností vykonaných PLDS, ktoré sú nevyhnutné za úèelom
pripojenia odberného plynového zariadenia úèastníka trhu s plynom k LDS,

„pro-rata metódou“ metóda, použitím ktorej PLDS priraï uje množstvá plynu jednotlivým
užívate¾om v rovnakom pomere, ako je pomer žiadanej distribuènej kapacity užívate¾mi,

„technickým podmienkami“ technické podmienky prístupu a pripojenia do LDS
a technické pravidlá v zmysle § 17 Zákona o energetike,

„užívate¾om LDS“ úèastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu
s PLDS,

„vstupným bodom“ vstupný bod do LDS z nadradenej distribuènej siete SPP-
distribúcia, a.s.,

„vymedzeným územím“ územie PLDS, v ktorom je povinný zabezpeèi• distribúciu plynu,

„výstupným bodom“ alebo „odberným miestom“ výstupný bod LDS, v ktorom sa plyn
odovzdáva úèastníkovi trhu s plynom a ktoré je vybavené urèeným meradlom .
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2. PRIPOJENIE K LDS

2.1 Všeobecné požiadavky na pripojenie
PLDS pripojí k LDS každého úèastníka trhu s plynom, ktorý o pripojenie požiada, ak sú
splnené podmienky pripojenia k LDS.
Zriaï ova• nové odberné plynové zariadenie, rozširova• alebo rekonštruova• existujúce
odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky
odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase PLDS.

Pripojenie k distribuènej sieti sa uskutoèòuje na základe zmluvy o pripojení k distribuènej
sieti.

2.2 Žiados• o pripojenie k distribuènej sieti

2.2.1 Žiadate¾ o pripojenie predloží prevádzkovate¾ovi LDS žiados• o pripojenie
odberného plynového zariadenia k LDS (ï alej len „žiados• o pripojenie"). Žiada•
o pripojenie môže vlastník alebo správca nehnute¾nosti. Ak žiada o pripojenie
osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnute¾nosti alebo správcom nehnute¾nosti, je
povinná požiada• vlastníka nehnute¾nosti alebo správcu nehnute¾nosti o
predchádzajúci súhlas s vybudovaním a pripojením odberného plynového
zariadenia.

2.2.2 Odberné plynové zariadenie musí zodpoveda• všetkým technickým a
bezpeènostným požiadavkám, ktoré predpisujú platné normy, smernice a zákony.
Pripojené zariadenie nesmie v žiadnom prípade ovplyvòova• bezpeènos• a
spo¾ahlivos• prevádzky LDS. Splnenie uvedených požiadaviek preukáže žiadate¾o
pripojenie predložením platných správ o odbornej prehliadke a skúške pripojeného
zariadenia (resp. správa o prvej úradnej skúške VTZ, kolaudaèné rozhodnutie a iné).

2.2.3 Vzor žiadosti o pripojenie je prílohou è. 2 tohto prevádzkového poriadku. Vzor
žiadosti bude žiadate¾ovi na jeho požiadanie poskytnutý v sídle PLDS. Žiadate¾
doruèí žiados• o pripojenie v písomnej forme, osobne alebo poštou na adresu
GasTrading, s.r.o., Šafárikova 1, 934 01 Levice.

2.3 Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie a uzavretie zmluvy o pripojení k LDS

2.3.1 Po obdržaní žiadosti o pripojenie PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty.
Ak bola žiadate¾om o pripojenie predložená nesprávne vyplnená alebo neúplná
žiados• o pripojenie, PLDS je oprávnený od žiadate¾a požadova• doplòujúce alebo
chýbajúce údaje a dokumenty.

2.3.2 Lehoty stanovené v tomto prevádzkovom poriadku, ak súvisia so žiados•ou
o pripojenie zaèínajú plynú• až odo dòa doruèenia žiadosti o pripojenie, a to buï
úplnej alebo dodatoène doplnenej žiadate¾om o pripojenie.

2.3.3 S prihliadnutím na lokálny charakter PLDS, je každá žiados• o pripojenie riešená
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individuálne s každým žiadate¾om. V prípade kladného posúdenia žiadosti o
pripojenie PLDS pošle žiadate¾ovi návrh zmluvy o pripojení podpísaný PLDS,
ktorého prílohou bude originál žiadosti o pripojenie, najneskôr do 30 dní po prijatí
žiadosti o pripojenie. Zmluva o pripojení sa stáva platnou dòom uzavretia
zmluvy medzi PLDS a žiadate¾om o pripojenie.

2.4 Stanovenie nákladov na pripojenie k LDS

2.4.1 Oprávnený odberate¾plynu sa podie¾a na úhrade oprávnených nákladov PLDS,
ktoré sú spojené s pripojením odberného plynového zariadenia k LDS. Spôsob
stanovenia nákladov na pripojenie k LDS je individuálny pre každý prípad
pripojenia a je predmetom dohody medzi PLDS a žiadate¾om o pripojenie.

2.4.2 Cena za pripojenie odberného plynového zariadenia žiadate¾a nesmie prekroèi•
náklady PLDS vyvolané pripojením odberného plynového zariadenia k LDS.

2.5 Podmienky pripojenia

Uzatvorenie zmluvy o pripojení zaruèuje úèastníkovi trhu s plynom rezerváciu
distribuènej kapacity na obdobie jedného roka od zrealizovania pripojenia odberného
plynového zariadenia. Pokia¾ do tej doby úèastník trhu s plynom neuzavrie zmluvu
o distribúcii, rezervácia kapacity zanikne.

3. PRÍSTUP DO LDS

Prístup do LDS je poskytovaný zo strany prevádzkovate¾a LDS na základe zmluvy
o prístupe do LDS. PLDS je povinný uzatvori• zmluvu o prístupe do LDS s každým,
kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu do distribuènej
sieti.

3.1 Žiados• o prístup do LDS

3.1.1 Prístup do LDS je poskytovaný zo strany PLDS na základe zmluvy o prístupe do
LDS. Žiadate¾ o prístup do LDS a o distribúciu plynu prostredníctvom LDS
predloží PLDS žiados• o prístup do LDS a distribúciu plynu (ï alej len „žiados•
o prístup"). Žiados• o prístup predstavuje návrh žiadate¾a na uzavretie zmluvy
o distribúcii plynu so základnými náležitos•ami, ktoré sú uvedené v žiadosti o
prístup.

3.1.2 Vzor žiadosti o prístup je prílohou è. 1 tohto prevádzkového poriadku (PLDS na
požiadanie poskytne vzor žiadosti žiadate¾ovi). Vzor žiadosti o prístup je
záväzný pre všetkých žiadate¾ov o prístup do LDS.

3.1.3 Prílohy v žiadosti o prístup tvoria neoddelite¾nú súèas• žiadosti o prístup
žiadate¾a. Žiadate¾ predloží doklady požadované PLDS ako súèas• žiadosti
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o prístup vo forme kópií; v prípade, ak o to PLDS požiada, žiadate¾predloží
originál dokladu na porovnanie s predloženou kópiou, prièom deò predloženia
originálu, ako to PLDS požiadal, sa považuje za deò riadneho predloženia dokladu.

3.1.4 Žiadate¾doruèí žiados• o prístup v písomnej forme, osobne alebo poštou, na adresu
GasTrading, s.r.o., Šafárikova 1, 934 01 Levice najneskôr 30 dní pred zaèatím
distribúcie, ak požadovaná distribuèná kapacita neprekraèuje hodnotu distribuènej
kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období a
najneskôr 45 dní pred zaèiatkom požadovanej distribúcie, ak požadovaná hodnota
distribuènej kapacity prekraèuje hodnotu distribuènej kapacity v zmluve o
distribúcii plynu v predchádzajúcom období.

3.2 Vyhodnotenie žiadosti o prístup a uzavretie zmluvy o prístupe do LDS

3.2.1 Po obdržaní žiadosti o prístup, PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty.
Ak bola žiadate¾om o prístup predložená nesprávne vyplnená alebo neúplná žiados•
o prístup, PLDS je oprávnený od žiadate¾a požadova• doplòujúce alebo chýbajúce
údaje a dokumenty.

3.2.2 PLDS, po doruèení úplnej žiadosti o prístup a po vyhodnotení predložených
údajov a dokumentov, pošle žiadate¾ovi oznámenie o pridelení distribuènej kapacity.

3.2.3 Užívate¾ovi LDS, ktorý už má uzavretú zmluvu o distribúcii plynu, pošle PLDS
oznámenie o pridelení distribuènej kapacity do 10 dní od dátumu prijatia
žiadosti o prístup, ak požadovaná distribuèná kapacita neprekraèuje hodnotu
dohodnutú v predchádzajúcej zmluve o distribúcii plynu platnej v
predchádzajúcom období, a do 20 dní ak požadovaná hodnota distribuènej kapacity
prekraèuje distribuènú kapacitu v predchádzajúcej zmluve o distribúcii plynu.

3.3 Pravidlá na pridelenie distribuènej kapacity

3.3.1 Distribuèná kapacita sa pride¾uje pre každé odberné miesto samostatne. V prípade,
že súèet distribuèných kapacít požadovaných žiadate¾mi je vyšší ako technická
kapacita LDS, PLDS po vyhodnotení žiadostí o prístup vyzve (písomne listom,
príp. e-mailom) žiadate¾ov, aby upravili distribuènú kapacitu požadovanú v ich
žiadostiach o prístup.

3.3.2 Ak technická kapacita LDS bude stále nedostaèujúca, pridelí PLDS distribuènú
kapacitu žiadate¾om zostupne pod¾a priorít:
a) pri predlžovaní existujúcej zmluvy o distribúcii plynu bez zvýšenia

dohodnutej distribuènej kapacity,
b) distribuèná kapacita pre dlhodobú Zmluvu,
c) distribuèná kapacita pre 1-roènú Zmluvu,
d) distribuèná kapacita pre krátkodobú Zmluvu.

3.3.3 V prípade, že žiadatelia požadujú distribuèné kapacity, ktoré majú rovnakú
prioritu, a ktoré prevyšujú technickú kapacitu LDS, PLDS rozdelí kapacitu
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pravidlom pro-rata medzi ostatných žiadate¾ov, ktorí majú rovnakú prioritu.
3.3.4 Ak nie je k dispozícii dostatoèná distribuèná kapacita, žiadate¾ovi bude oznámený

nedostatok požadovanej distribuènej kapacity a bude mu navrhnutá
možnos• uzavrie• zmluvu o distribúcii plynu so zníženou distribuènou
kapacitou.

3.4 Odmietnutie prístupu

PLDS môže odmietnu• prístup do LDS v prípade:

a) nesplnenia technických a obchodných podmienok prístupu k LDS,
b) nedostatku kapacity LDS,
c) ak tento prístup zabraòuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom

záujme,
d) ak dodávka plynu je zo štátu, ktorý neuplatòuje princíp rovnakého

zaobchádzania so všetkými úèastníkmi trhu s plynom.

4. PODMIENKY DISTRIBÚCIE PLYNU

4.1 Všeobecné podmienky distribúcie plynu

Distribúcia plynu sa uskutoèòuje na základe zmluvy o distribúcii plynu. PLDS uzatvorí
zmluvu o distribúcii s užívate¾om 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 je PLDS povinný vykonáva• distribúciu plynu zo
vstupného bodu do výstupného bodu poèas celého zmluvného obdobia trvania
distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribuènej kapacity.

4.2 Zmluva o distribúcii plynu

4.2.1 Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako
a) roèná zmluva,
b) krátkodobá zmluva
c) dlhodobá zmluva

4.2.2 Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým
násobkom rokov k prvému dòu kalendárneho mesiaca , prièom na každých 12 po
sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribuènej kapacity na
príslušný výstupný bod.

4.2.3 Roèná zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich
mesiacov, a to k prvému dòu kalendárneho mesiaca, prièom sa dohodne len jedna
výška distribuènej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti
zmluvy.

4.2.4 Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden
kalendárny rok, a to k prvému dòu kalendárneho mesiaca. Maximálna dåžka
platnosti zmluvy je 11 mesiacov a minimálna dåžka platnosti zmluvy je jeden
mesiac.
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4.3 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu

4.3.1 PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keï škoda
vznikla zavinením PLDS, obmedzi• alebo preruši• distribúciu plynu v
nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný èas v prípade vykonávania plánovaných
rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení.

4.3.2 PLDS písomne oznámi užívate¾om LDS zaèiatok a koniec obmedzenia alebo
prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Bližšie podmienky budú dohodnuté s
užívate¾om v zmluve o distribúcii plynu.

4.3.3 Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu z
dôvodov uvedených v tejto èasti 4.3.1 prevádzkového poriadku vznikla škoda, má
užívate¾právo uplatni• nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak PLDS
nesplnil oznamovaciu povinnos• .

4.3.4 PLDS je oprávnený preruši• alebo obmedzi• distribúciu plynu okamžite po tom,
ako sa dozvedel o príslušných skutoènostiach v prípade:
a) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii

týchto stavov,
b) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
c) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraòovaní ich

následkov,
d) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
e) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvòujú kvalitu a spo¾ahlivos• dodávky

plynu a ak odberate¾ plynu nezabezpeèil obmedzenie týchto vplyvov
dostupnými technickými prostriedkami,

f) pri neoprávnenom odbere plynu,
g) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvòujú kvalitu a spo¾ahlivos• dodávky

plynu a ak výrobca plynu nezabezpeèil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými
technickými prostriedkami,

h) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberate¾om plynu

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu,
PLDS bezodkladne obnoví distribúciu plynu

4.3.5 Užívate¾je povinný využíva• distribuènú kapacitu len do výšky dohodnutej
dennej distribuènej kapacity v príslušnom výstupnom bode.
PLDS je oprávnený odmietnu• distribúciu množstiev plynu prekraèujúcich
dohodnutú dennú distribuènú kapacitu a upravi• nominácie distribúcie plynu
užívate¾a ak je to nevyhnutné.

4.4 Kvalita plynu

Prevádzkovate¾LDS distribuuje plyn vo vstupných a výstupných bodoch do a z LDS, ktorý
prebral s príslušnými fyzikálnymi a chemickými parametrami (ï alej len „kvantitatívne
parametre“) od prevádzkovate¾a nadradenej siete stanovenými v jeho technických
podmienkach.
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4.5 Meranie množstiev plynu v odberných miestach

4.5.1 PLDS meria kvantitatívne parametre distribuovaného plynu vo výstupných bodoch
v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým Zákonom è. 142/2000 Z.
z. o metrológii v znení neskorších predpisov (ï alej len „Zákon o metrológii). PLDS
meria kvalitatívne parametre a tlak distribuovaného plynu pod¾a zmluvy o distribúcii
plynu. PLDS stanoví podrobnejšie technické požiadavky a podmienky merania
množstiev plynu v technických podmienkach.

4.5.2 Koncový odberate¾plynu je povinný:
a) umožni• PLDS montáž urèeného meradla na meracom mieste,
b) umožni• PLDS na jeho žiados• prístup k urèenému meradlu, predovšetkým na

úèely odpoètu meradla,
c) prevádzkova• svoje odberné plynové zariadenie takým spôsobom, aby nedošlo

k poškodeniu urèeného meradla.

4.5.3 PLDS uskutoèòuje odpoèet nameraných údajov vo výstupných bodoch LDS:
a) najmenej raz za mesiac,
b) v prípade skonèenia distribúcie plynu do urèitého výstupného bodu,
c) v ostatných prípadoch stanovených v zmluve o distribúcii plynu.

4.5.4 V prípade, že PLDS nemôže vykona• odpoèet meradla pod¾a tohto odseku, je
oprávnený:
a) požiada• koncových odberate¾ov plynu o predloženie nameraných údajov

(samoodpoèet), alebo
b) urobi• odhad množstva plynu distribuovaného do výstupných bodov

spôsobom dohodnutým v zmluve o distribúcii plynu.

4.5.5 PLDS je oprávnený obmedzi• alebo preruši• distribúciu plynu v prípade, že
koncový odberate¾ neumožní PLDS uskutoèni• odpoèet meradla pod¾a odseku
4.5.2 písm. b) poèas dvoch nasledujúcich odpoètových období.

4.5.6 PLDS poskytuje užívate¾ovi údaje o množstve plynu distribuovaného do
príslušných výstupných bodov LDS, ktoré získal odpoètom meradiel alebo
spôsobom stanoveným v odseku 4.5.4.

4.5.7 V prípade pochybností užívate¾a o správnosti merania, alebo ak užívate¾zistí
chybu na urèenom meradle, doruèí PLDS písomnú žiados• o preskúšanie urèeného
meradla. PLDS je povinný predloži• urèené meradlo na preskúšanie do 15 dní od
doruèenia žiadosti užívate¾a. PLDS je taktiež oprávnený predloži• urèené meradlo
na preskúšanie na základe vlastného uváženia. Meranie dodávok plynu poèas
preskúšavania sa uskutoèòuje pomocou náhradného urèeného meradla, alebo iným
vzájomne dohodnutým spôsobom.

Ak bude preskúšaním urèeného meradla zistená chyba nie väèšia, ako povo¾uje
Zákon o metrológii, užívate¾, ktorý požiadal o preskúšanie, uhradí PLDS náklady
spojené s preskúšaním a výmenou urèeného meradla.
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Ak bude preskúšaním urèeného meradla zistená chyba väèšia, ako povo¾uje Zákon
o metrológii, množstvo plynu namerané chybným urèeným meradlom bude upravené
o rozdiel v objeme spôsobený zistenou chybou merania. Úprava sa vykoná za
obdobie preukázate¾ného trvania chyby; ak toto obdobie nemôže by•
nespochybnite¾ne urèené, PLDS použije predpoklad lineárneho rastu chyby od
poslednej kontroly urèeného meradla zo strany PLDS. V prípade, že chybné urèené
meradlo vôbec nezaznamenalo prietok plynu, alebo nie je možné urèi• rozsah
chyby v meraní bez akýchko¾vek pochybností, PLDS vykoná úpravu tak, že urèí
množstvo plynu distribuovaného do príslušného odberného miesta za èasové
obdobie od poslednej kontroly urèeného meradla zo strany PLDS, použitím
nameraného množstva distribuovaného plynu za rovnaké obdobie
predchádzajúceho mesiaca, s oh¾adom na zmeny v poète a prevádzke plynových
spotrebièov. V prípade nového odberu plynu, alebo zmeny v parametroch odberu
plynu, PLDS vykoná úpravu až po obdržaní nameraných údajov v nasledujúcich
odpoètových obdobiach. V prípade poruchy ktorejko¾vek èasti zostavy meracieho
zariadenia, PLDS je oprávnený použi• dostupné spo¾ahlivé údaje na úèely úpravy
množstva distribuovaného plynu, ak sa tak dohodne s užívate¾om. PLDS znáša
náklady spojené s preskúšaním a výmenou urèeného meradla.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Platobné podmienky

5.1.1 Užívate¾je povinný plati• PLDS Cenu za distribúciu v slovenských korunách na
základe faktúry za distribúciu.

5.1.2 Užívate¾je povinný zaplati• PLDS cenu za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu
v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Cenu za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu schva¾uje Úrad pre
reguláciu sie•ových odvetví cenovým rozhodnutím.

5.1.3 Cena za distribúciu a jej fakturácia sa uskutoèòuje na základe skutoène
distribuovaného, príp. dodaného množstva plynu. Fakturácia je mesaèná alebo
štvr• roèná. Neoddelite¾nou èas•ou faktúry sú aj „Podklady k fakturácii", kde
sú uvedené jednotlivé položky fakturovanej sumy.

5.1.4 Faktúra sa vystavuje do 5 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po uskutoènení
distribúcie. Splatnos• faktúry je 7 dní od dátumu doruèenia faktúry, ak sa obe
strany nedohodnú inak.

5.1.5 Faktúry vystavené PLDS obsahujú náležitosti stanovené všeobecne záväznými
právnymi predpismi vrátane oznaèenia banky a èísla úètu, na ktorý má by• platba
pripísaná.

5.1.6 V prípade, že užívate¾bude povinný plati• poplatky za prekroèenie distribuènej
kapacity, poplatky za prekroèenie povolenej dennej odchýlky, poplatky za
nesplnenie kvalitatívnych parametrov plynu a tlakových úrovní plynu, bude platba
Ceny za distribúciu za príslušný mesiac zvýšená alebo znížená primerane pod¾a
výšky fakturovaných poplatkov.
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5.1.7 V prípade omeškania s platením finanèných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy
o distribúcii plynu, verite¾je povinný oznámi• dlžníkovi toto omeškanie a zároveò
je PLDS oprávnený požadova• úrok z omeškania, ktorý bude dohodnutý v zmluve
o distribúcii plynu.

6. NEOPRÁVNENÝ ODBER PLYNU

Neoprávneným odberom plynu je odber:
a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,
b) nemeraného plynu,
c) bez urèeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného

zásahu odberate¾a nesprávne zaznamenáva odber plynu,
d) bez urèeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované

prevádzkovate¾om LDS alebo na ktorom bolo porušené zabezpeèenie proti
neoprávnenej manipulácii,

e) ak odberate¾neumožnil prerušenie dodávky plynu; takýto odber sa za neoprávnený
odber považuje odo dòa, keï odberate¾neumožnil prerušenie dodávky plynu,

f) ak odberate¾ nedodržal obmedzenia urèené dodávate¾om plynu alebo
prevádzkovate¾om LDS,

g) ak odberate¾nedodržal zmluvne dohodnuté platobné podmienky,
h) ak odberate¾nedodal odberový diagram.

Odberate¾, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradi• dodávate¾ovi plynu a
prevádzkovate¾ovi LDS škodu, ak vznikla. Odberate¾, ktorý neoprávnene odoberal plyn,
je povinný uhradi• spolu so škodou aj ušlý zisk dodávate¾ovi plynu a prevádzkovate¾ovi
LDS.

Spôsob výpoètu škody neoprávneným odberom plynu ustanovuje vyhláška
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 155/2005.

7. ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

7.1 Trvanie a ukonèenie zmluvy o distribúcii plynu

7.1.1 Zmluva o distribúcii plynu nadobúda úèinnos• dòom jej uzavretia

7.1.2 Užívate¾má právo odstúpi• od zmluvy o distribúcii plynu len v nasledujúcich

prípadoch:
a) zmeny dodávate¾a,
b) ukonèenia dodávok plynu do odberného miesta.

7.1.3 Užívate¾ odošle oznámenie o odstúpení PLDS najneskôr 30 dní pred zánikom
zmluvy o distribúcii plynu. Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu
nadobudne úèinnos• v deò urèený užívate¾om avšak vždy výluène k prvému dòu
kalendárneho mesiaca.
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7.1.4 PLDS môže odstúpi• od zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnos•ou
a úèinnos•ou, ak:
a) užívate¾podstatne alebo pravidelne porušuje povinnosti zo zmluvy o distribúcii

plynu, alebo z príslušných právnych predpisov,
b) finanèná situácia užívate¾a sa zhorší do takého rozsahu, ktorý ohrozuje

uspokojenie prípadných finanèných nárokov PLDS zo zmluvy o distribúcii
plynu. Táto podmienka sa považuje za splnenú už v prípade, že bol podaný
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok užívate¾a, alebo na vyrovnanie v
zmysle slovenského konkurzného práva, alebo na exekúciu podstatného majetku
užívate¾a,

c) úkony užívate¾a ohrozujú, alebo by mohli ohrozi• bezpeènos• LDS,
životného prostredia, zdravia alebo životov ¾udí,

d) užívate¾poskytol PLDS nepravdivé informácie a/alebo dokumenty pri
predkladaní žiadosti o prístup, alebo kedyko¾vek následne poèas platnosti
zmluvy o distribúcii plynu

7.1.5 PLDS môže odpoji• odberné plynové zariadenie pripojené k LDS, v prípade:
a) PLDS odstúpi od zmluvy o distribúcii plynu s užívate¾om v súlade s bodom 5.1.6,
b) užívate¾koná v rozpore so zákonom, a takéto konanie má negatívny dopad

na LDS alebo PLDS, a to najmä v prípade neoprávneného odberu plynu

7.1.6 Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu zo strany PLDS je platné a úèinné v deò
kedy je oznámenie o odstúpení doruèené užívate¾ovi.

7.2 Vyššia moc

7.2.1 Ak ktoráko¾vek zo strán nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností Vyššej
moci (t.j. okolnosti vyluèujúcich zodpovednos• ako sú definované v § 374
Obchodného zákonníka), táto strana nenesie zodpovednos• za nesplnenie svojich
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o distribúcii plynu.

7.2.2 Mimoriadne udalosti oznaèované ako Vyššia moc musia nasta• po uzavretí
zmluvy o distribúcii plynu, sú nepredvídate¾né a príslušná strana im nemôže
zabráni• . Okolnosti Vyššej moci zahàòajú, predovšetkým, prírodné katastrofy,
záplavy, zemetrasenia, zosuvy pôdy, vojnu, požiar, výbuch, teroristické útoky a
štrajky.

7.2.3 Strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná informova• okamžite druhú
stranu o akýchko¾vek okolnostiach Vyššej moci a preukáza• ich primeraným
spôsobom.

7.3 Zmeny Prevádzkového poriadku

Zmeny v tomto prevádzkovom poriadku môžu by• vykonané len po schválení ÚRSO.
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7.4 Úèinnos• Prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok LDS GasTrading, s.r.o., nadobúda platnos• a úèinnos• dòom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO o jeho schválení.

8. PRÍLOHY

8.1 Žiados• o prístup do distribuènej siete
8.2 Žiados• o pripojenie do distribuènej siete
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Príloha è. 1

ŽIADOS• O PRÍSTUP DO DISTRIBUÈNEJ SIETE
GasTrading, s.r.o., Šafárikova 1, 934 01 Levice

1) Identifikaèné údaje žiadate¾a:
Obchodné meno:
Právna forma:
Oznaèenie registra:
Adresa:
Zastúpený /meno, priezvisko, titul/:

/funkcia/:
IÈO:
DIÈ:
IÈ DPH:
Bankové spojenie:
Adresa pre poštový styk:
Kontaktná osoba pre nepretržitý
kontakt:
E-mail kontakt:

2) Žiadaný dátum zaèatia distribúcie:
3) Dátum skonèenia distribúcie:
4) Vstupné body do distribuènej siete:
5) Výstupné body z distribuènej siete:
6) Požadovaná denná distribuèná kapacita:
7) Roèné množstvo distribuovaného plynu

do príslušného výstupného bodu:
8) Požadovaný tlak na príslušnom výstupe:
9) Oèakávaný denný diagram odberu plynu:

/platí pri ve¾koodbere plynu/

10) V prílohe odovzdá žiadate¾
a/ doklady preukazujúce uzavretie zmluvy na dodávku plynu v súlade

s podmienkami prevádzkovate¾a distribuènej siete.

b) doklady preukazujúce schopnos• žiadate¾a splni• požadované finanèné záväzky v
súlade s podmienkami prevádzkovate¾a distribuènej siete.

Dátum:

Podpis a peèiatka žiadate¾a
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Príloha è. 2

ŽIADOS• O PRIPOJENIE K DISTRIBUÈNEJ SIETI
GasTrading, s.r.o., Šafárikova 1, 934 01 Levice

1) Identifikaèné údaje žiadate¾a:
Obchodné meno:
Právna forma:
Oznaèenie registra:
Adresa:
Zastúpený /meno, priezvisko, titul/:

/funkcia/:
IÈO:
DIÈ:
IÈ DPH:
Bankové spojenie:
Adresa pre poštový styk:
Kontaktná osoba pre nepretržitý
kontakt:
E-mail kontakt:

2) Identifikaèné údaje odberného miesta:
3) Charakteristika budúceho odberného miesta a dostupnos• k LDS
4) Úèel využitia plynu
5) Predpokladaný roèný odber plynu
6) Predpokladaný termín pripojenia
7) Požadovaná denná distribuèná kapacita
8) Požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode
9) Situaèný nákres s vyznaèením polohy budúceho odberného miesta
10) List vlastníctva, alebo kópia iného dokumentu preukazujúceho právo žiadate¾a

k nehnute¾nosti, prípadne predchádzajúci súhlas vlastníka alebo správcu
s vybudovaním a pripojením OPZ

Dátum:

podpis a peèiatka žiadate¾a
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Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sie•ových odvetví (ï alej len „úrad“) bol dòa 02. 10. 2006 listom è.
001.0906_D doruèený návrh prevádzkového poriadku distribuènej siete (ï alej len
„prevádzkový poriadok“). Návrh predložila úradu na schválenie v zmysle § 12a ods. 6 zákona
è. 276/2001 Z.z. o regulácii v sie•ových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 658/2004 Z.z. (ï alej len „zákon o regulácii“) spoloènos• GasTrading,
s.r.o., Šafárikova 1, 934 01 Levice, IÈO: 36 285 871 (ï alej len „žiadate¾“).

Dòom 02.10.2006 zaèalo pod¾a § 18 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ï alej len „zákon è. 71/1967 Zb.“) správne konanie
vo veci schválenia predmetného návrhu Prevádzkového poriadku.

Vzh¾adom na rozsiahlos• posudzovaného dokumentu a èasovú nároènos• vyhodnotenia,
odvolací orgán v zmysle § 49 ods. 2 zákona è. 71/1967 Zb. predåžil túto lehotu o 30 dní.
Úrad o tejto skutoènosti informoval žiadate¾a listom è. 150/ÚRSO/2006/04 zo dòa 31.10.2006.

Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal
predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne
prerokovával svoje pripomienky s predkladate¾om návrhu prevádzkového poriadku, ktoré
boli následne do návrhu zapracované a predkladate¾listom è . 001.0906_D zo dòa 28.11.2006
predložil úradu nové prepracované znenie prevádzkového poriadku.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so:

§ zákonom è. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov,
§ zákonom è. 276/2001 Z.z. o regulácii v sie•ových odvetviach a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona è. 658/2004 Z.z.,
§ nariadením vlády è. 123/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu

s plynom,

dospel k záveru, že koneèné znenie návrhu prevádzkového poriadku distribuènej siete
žiadate¾a spåòa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej èasti
tohto rozhodnutia. Prevádzkový poriadok bude platný odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto
rozhodnutia.

Pouèenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno pod¾a § 53 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov poda• odvolanie a to v lehote 15 dní odo
dòa jeho oznámenia na Úrad pre reguláciu sie•ových odvetví, odbor regulácie plynárenstva,
P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmate¾né súdom.

Ing. Alojz Marek
riadite¾odboru regulácie plynárenstva

Rozhodnutie sa doruèí: GasTrading, s.r.o., Šafárikova 1, 934 01 Levice
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