
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: 0014/2005/04/PP                                                                            Bratislava  13.10.2005 
 
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 zákona č. 658/2004 
Z.z.  
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 
prevádzkový poriadok regulovaného subjektu SES a.s., Továrenská 210, 935 28 Tlmače, 
IČO: 31 411 690, ako prevádzkovateľa distribučnej siete v znení: 

 
 
 

Prevádzkový poriadok 
 

distribučnej siete zemného plynu  
SES a.s.,  Tlmače  

 
 
 
 
1.    Základné ustanovenia 
 
       Prevádzkový poriadok distribučnej siete zemného plynu SES a.s., Tlmače, (ďalej len 
„LDS“) bol vypracovaný 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  zákona  
č.658/2004  Z.z. V prevádzkovom poriadku sú zapracované pravidlá pre fungovanie trhu 
s plynom na základe nariadenia vlády Slovenskej repliky č. 123/2005 Z.z. z 30. marca 2005, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, na podmienky LDS. 
 
Pravidlá obsiahnuté v prevádzkovom poriadku spolu s existujúcimi Technologickými 
predpismi súvisiacimi s distribúciou zemného plynu v SES a.s., Tlmače, stanovujúcimi  
okrem iného aj zásady  prevádzkovania,  parametre zariadení, charakteristiku zemného plynu, 
pracovné pokyny, bezpečnostné predpisy a požiarny poriadok, nežiaduce udalosti a 
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poskytovanie prvej pomoci, vypracované v zmysle zásad ISO 9001 a ISO 14001, tvoria 
základný rámec prevádzkovania LDS.                                            
 
 
1.1   Oblasť použitia 
 
Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na distribučné zariadenia zemného plynu, ktoré 
prevádzkuje spoločnosť SES a.s., Tlmače.   
 
 
1.2    Distribučná sieť SES a.s.,  Tlmače – základné informácie 
 
Prevádzkovateľom LDS v areály SES a.s., Tlmače je spoločnosť SES a.s., Tlmače, odbor 
energetiky. Distribúcia zemného plynu sa uskutočňuje prostredníctvom strednotlakového 
distribučného zariadenia, ktoré je vedené od hlavného uzáveru v regulačnej stanici po nosnej 
konštrukcii potrubného mosta do jednotlivých prevádzok SES a.s. a jej dcérskych spoločností. 
Regulačná stanica zemného plynu, umiestnená v areály prevádzkovateľa LDS, je majetkom 
SPP, a.s.   
 
Parametre distribučných zariadení: 
 
Distribúcia zemného plynu             - nadzemný potrubný rozvod 
Materiál                                           - oceľové rúry 
 

Uloženie  - na stĺpoch, žeriavovej dráhy, na konzolách steny haly a na potrubnom 
moste 
 

Menovitý pretlak  zemného plynu  - 80 kPa 
Priemer na výstupe z RS                 - DN 300 
 

Celková dĺžka distribučných potrubí cca 2 000 bm (s priemerom DN 50 až DN 300). 
 
 
Použité skratky: 
 

ZP – zemný plyn  
Z.z. – Zbierka zákonov 
RS – regulačná stanica zemného plynu 
OPZ – odberné plynové zariadenie 
S – distribučná sieť zemného plynu 
LDS – distribučná sieť zemného plynu  SES a.s., Tlmače – lokálna distribučná sieť 
PZ – plynové zariadenia   
 
 
2.   Vymedzenie základných pojmov 
 
      Základné termíny a definície pre oblasť plynárenstva vychádzajú so zákona č. 656/2004          
o energetike a o zmene a niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) a nariadenia 
vlády č. 123/2005 o pravidlách pre fungovanie trhu s plynom. Pre účely tohto prevádzkového 
poriadku  sa rozumie: 
 
a) plynárenským dňom časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 8,00 hodine   

stredoeurópskeho času, 
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b) distribučnou kapacitou  najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú 
jednotku, 

 

c) užívateľom distribučnej siete  účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o 
distribúcii plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete, 

 

d) vstupným bodom  miesto siete, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na 
dopravu a z ktorého sa začína doprava plynu sieťou prevádzkovateľa siete a ktoré sa 
charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou, 

 

e) výstupným bodom  miesto siete, v ktorom sa končí doprava zemného plynu sieťou 
prevádzkovateľa siete a v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré sa 
charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou, 

 

f) odchýlkou   rozdiel medzi množstvom plynu priradeným účastníkovi trhu s plynom na 
vstupnom bode do siete a množstvom plynu odobratým účastníkom trhu s plynom na 
výstupnom bode zo siete, 

 

g) regulovaným subjektom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva 
regulovanú činnosť, 

 

h) regulovanou činnosťou vykonávanie činnosti v sieťových odvetviach, na ktoré sa 
vyžaduje povolenie, 

 

i) činnosťou v plynárenstve  výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu 
a poskytovanie podporných služieb, 

 

j) vymedzeným územím územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ 
prepravnej alebo distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu a distribúciu plynu, 

 

k) časťou vymedzeného územia časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je 
prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť distribúciu plynu, 

 

l) distribúciou plynu   doprava plynu distribučnou sieťou, 
 

m) distribučnou sieťou  plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia, pre 
účely tohto prevádzkového poriadku LDS spoločnosti SES a.s., Tlmače, 

 

n) sieťou  prepravná sieť, distribučná sieť, zásobník, zariadenia na poskytovanie podporných 
služieb a zariadenie potrebné na zabezpečenie prístupu k sieti, 

 

o) odberným miestom  miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom, 
 

p) prevádzkovateľom distribučnej siete podnik oprávnený na distribúciu plynu podľa   
zákona  o energetike, t.j. pre LDS  ZP, spoločnosť SES a.s., Tlmače, 

 

q) dodávkou plynu predaj plynu vrátane ďalšieho predaja, 
 

r) dodávateľom plynu   podnik oprávnený na dodávku plynu podľa zákona o energetike, 
 
s) odberateľom plynu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje plyn na účel 

ďalšieho predaja alebo na účel vlastnej spotreby, 
 

t) oprávneným odberateľom plynu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 
oprávnená na výber dodávateľa plynu, 

 

u) koncovým odberateľom plynu  odberateľ plynu v domácnosti alebo odberateľ plynu  
mimo domácnosti, 
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v) pro-rata metódou  metóda, použitím ktorej prevádzkovateľ LDS priraďuje množstvá 
plynu jednotlivým užívateľom v rovnakom pomere, ako je pomer žiadanej distribučnej 
kapacity užívateľmi, 

 

w) Úradom   Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,  
 

x) Ministerstvom   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 
 
 
 
3.  Pravidlá pre fungovanie trhu s plynom 
 
     Prevádzkovateľ LDS, zabezpečuje pre užívateľov LDS, ktorí sú pripojení na LDS 
distribúciu plynu. Prevádzkový poriadok LDS, ustanovuje  predovšetkým  podmienky: 
 

a) prístupu do LDS,  
b) pripojenia k LDS, 
c) distribúcie plynu, 
d) platobné a fakturačné. 

 
 
3.1  Prístup do LDS 
 
       Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do LDS. Prevádzkovateľ  
LDS  uzatvorí  zmluvu  o  prístupe do LDS s každým, kto o to požiada, v prípade ak sú 
splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia. 
 
      Postup uzatvárania zmluvy o prístupe do LDS: 
 

- žiadateľ podá písomnú žiadosť o prístup do LDS,  
- prevádzkovateľ LDS vyhodnotí údaje uvedené v žiadosti a pridelí distribučnú kapacitu 

účastníkovi trhu v prípade  splnenia technických a obchodných podmienok, 
- vypracovanie návrhu zmluvy, 
- kontrola návrhu zmluvy po právnej a obsahovej stránke, 
- uzatvorenie zmluvy do 20 dní od  pridelenia distribučnej kapacity.    
 
      Žiadosť o prístup do LDS obsahuje predovšetkým: 
 
a) identifikačné údaje žiadateľa, 
b) dátum začatia a skončenia distribúcie, 
c) vstupné body do LDS, 
d) výstupné body z LDS, 
e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na výstupnom bode, 
f) ročné množstvo distribuovaného plynu do výstupného bodu, 
g) požadovaný tlak na príslušnom výstupe z LDS 
h) pri veľkoodbere očakávaný denný diagram odberu plynu, 
i) doklady preukazujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku plynu v súlade s podmienkami 

prevádzkovateľa LDS, 
j) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky. 

 
      Žiadateľ o prístup do LDS, ktorý je dodávateľom plynu, k žiadosti o prístup do LDS 
prikladá doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu 
koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej  kapacity a súčasne kópiu 
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platného a účinného povolenia na dodávku plynu vydaného Úradom. Žiadateľ o prístup do 
LDS doručí žiadosť o prístup do LDS prevádzkovateľovi LDS na adresu:      
 

SES a.s. 
Odbor energetiky   
Továrenská 210 
935 28  Tlmače  

 
a) najneskôr 30 dní pred začatím distribúcie, ak požadovaná hodnota distribučnej             

kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii platnej           
v predchádzajúcom období, 

 

b) najneskôr 45 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie, ak požadovaná hodnota  
distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii           
platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie          
distribučnej kapacity.    

 
      Prevádzkovateľ  LDS  pridelí účastníkovi trhu s plynom distribučnú kapacitu po 
vyhodnotení údajov uvedených v žiadosti: 
 

a) do 10 dní od  dátumu prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity 
neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom 
období, 

b) do 20 dní od dátumu prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity 
prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii alebo ide o novú požiadavku na 
pridelenie distribučnej kapacity. 

 
      Distribučná kapacita sa prideľuje pre každé odberné miesto samostatne. Vzor žiadosti 
o prístup do LDS je uvedený v prílohe 5.1 prevádzkového poriadku LDS. 
 
 
3.2  Pravidlá na pridelenie distribučnej kapacity  
 
       Technická kapacita LDS je limitovaná inštalovaným výkonom regulačnej stanice RS na 
vstupnom bode do LDS. Inštalovaný maximálny výkon RS je 5 000 Nm3/h.  Pri  prideľovaní  
distribučnej kapacity prevádzkovateľ LDS postupuje nasledovne: 
 
a) Prevádzkovateľ vyhodnocuje žiadosti o prístup do LDS. Ak je súčet požadovaných  

distribučných kapacít vyšší ako technická kapacita LDS, prevádzkovateľ LDS písomne 
alebo elektronickou poštou vyzve účastníkov trhu s plynom, (kontaktné osoby uvedené v 
žiadosti o prístup)  na úpravu výšky  požadovanej kapacity v žiadosti o prístup do LDS.  

 
b) Žiadateľ prehodnotí svoju žiadosť o prístup do LDS a do 5 kalendárnych dní od obdržania 

výzvy postúpi upravenú žiadosť prevádzkovateľovi LDS (poštou, elektronickou poštou 
alebo faxom). 

 
c) Ak technická kapacita LDS bude stále nedostačujúca, pridelí prevádzkovateľ LDS 

kapacitu zostupne podľa priorít: 
 

1) pri predlžovaní existujúcej zmluvy o distribúcii plynu  bez zvýšenia dohodnutej 
distribučnej kapacity, 

2) pri dlhodobej zmluve o distribúcii plynu,  
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3) pri ročnej zmluve o distribúcii plynu, 
4) pri krátkodobej zmluve o distribúcii plynu. 

 
V prípade, že žiadatelia požadujú distribučné kapacity, ktoré majú rovnakú prioritu, a ktoré 
prevyšujú technickú kapacitu LDS, prevádzkovateľ LDS rozdelí kapacitu pravidlom pro-rata 
medzi žiadateľov, ktorí majú rovnakú prioritu. 
Ak nie je k dispozícii dostatočná distribučná kapacita, žiadateľovi bude oznámený nedostatok 
požadovanej distribučnej kapacity a bude mu navrhnutá možnosť uzavrieť zmluvu 
o distribúcii plynu so zníženou distribučnou kapacitou.  
 
 
3.3  Odmietnutie prístupu do distribučnej siete 
 
       Prevádzkovateľ LDS  môže odmietnuť prístup do LDS siete v týchto prípadoch: 
 

a) nedostatok kapacity LDS, 
b) ak tento prístup zabraňuje plnenie povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme, 
c) ak dodávka plynu je zo štátu, ktorý neuplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so 

 všetkými účastníkmi trhu s plynom, 
 
      Ak do 20 dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzatvorí účastník trhu s plynom 
zmluvu o distribúcii s prevádzkovateľom LDS, prevádzkovateľ LDS je oprávnený ponúknuť 
pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom alebo odmietnuť distribúciu 
plynu v prípade, ak sa strany nedohodnú inak. 
 
 
3.4   Pripojenie  k  LDS 
 
        Pripojenie k LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení k LDS, ktorá sa uzatvára 
s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky pripojenia k LDS. 
Vzor žiadosti o pripojenie k LDS je uvedený v prílohe 5.2 prevádzkového  poriadku. 
 
        Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce 
odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky 
odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa LDS, na ktorú je 
užívateľ LDS pripojený. Vydávanie predchádzajúceho súhlasu je podmienené predovšetkým 
technickými možnosťami LDS (technická kapacita siete, dimenzia existujúcich potrubných 
distribučných zariadení a pod.). 
 
 
 
      Podmienky pripojenia k LDS: 
 

a) Žiadať o pripojenie odberného plynového zariadenia môže iba vlastník nehnuteľnosti 
alebo správca nehnuteľnosti. Účastník trhu s plynom, ktorý nie je vlastníkom 
nehnuteľnosti, je povinný predložiť súhlas majiteľa alebo správcu dotknutej nehnuteľnosti 
s pripojením odberného plynového zariadenia. 

 

b) Odberné plynové zariadenie musí zodpovedať technickým a bezpečnostným požiadavkám 
vyplývajúcim z platných všeobecne záväzných predpisov. Pripojené zariadenie nesmie 
ovplyvňovať bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky LDS. Splnenie uvedených požiadaviek 
preukáže žiadateľ o pripojenie predložením platných správ o odbornej prehliadke a skúške 
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pripojeného zariadenia. (resp. správa o prvej úradnej skúške vyhradených technických 
zariadení,  kolaudačné rozhodnutie a iné). 

 

c)   Uzatvorenie zmluvy o pripojení k LDS. 
  
 
      Postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení k LDS: 
 

a) Prevádzkovateľ LDS vyhodnotí žiadosť o pripojenie do 30 dní od  dátumu prijatia  
žiadosti. 

 
b) V prípade neúplnosti podkladov alebo potreby podrobnejšej technickej špecifikácie je 

prevádzkovateľ LDS oprávnený vyžiadať si doplnenie žiadosti. Ak odberné zariadenie 
nezodpovedá technickým požiadavkám, vyzve prevádzkovateľ LDS žiadateľa 
o pripojenie k náprave, pričom prestáva plynúť lehota pre vybavenie žiadosti. Po 
preukázaní splnenia technických požiadaviek začína plynúť lehota pre vybavenie žiadosti 
od začiatku. Pokiaľ žiadateľ do 30 kalendárnych dní po doručení výzvy nepreukáže 
splnenie technických požiadaviek, vybavenie žiadosti sa pozastaví.  

 
c) V prípade kladného posúdenia žiadosti o pripojenie vypracuje prevádzkovateľ LDS 

v spolupráci so žiadateľom návrh zmluvy o pripojení. S prihliadnutím na lokálny 
charakter prevádzkovania LDS, bude každá zmluva o pripojení riešená individuálne s 
každým žiadateľom. 

 
       Súčasťou zmluvy budú aj ustanovenia o spôsobe financovania vybudovania prípadného 
predĺženia LDS, nákup meracieho prístroja a termín realizácie pripojenia. Termín pripojenia 
sa určuje s prihliadnutím na ostatných užívateľov LDS, predovšetkým ak pripojenie vyžiada 
prerušenie distribúcie plynu pre ostatné interné a externé odberné plynové zariadenia. Pri 
uzatváraní zmluvy  budú rešpektované vnútropodnikové predpisy a smernice prevádzkovateľa 
LDS. Z uvedených dôvodov bude spôsob stanovenia nákladov na pripojenie k LDS 
individuálny pre každý prípad pripojenia a bude predmetom dohody medzi prevádzkovateľom 
LDS a žiadateľom o pripojenie do LDS. 
 
 
3.5  Podmienky distribúcie plynu 
 
       Distribúcia plynu sa uskutočňuje na základe zmluvy o distribúcii plynu. Prevádzkovateľ 
LDS je povinný uzatvoriť zmluvu o distribúcii plynu s každým, kto o to požiada, ak sú 
splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k LDS a technické podmienky 
distribúcie plynu. Zmluva môže byť uzatvorená ako: 
 
- Ročná zmluva o distribúcii, ktorá sa uzatvára na 12 po sebe  nasledujúcich  mesiacov (k  

prvému dňu mesiaca). Na celé obdobie platnosti tejto zmluvy sa dohodne len jedna výška 
distribučnej kapacity  pre príslušný výstupný bod. Výstupným bodom LDS je odberné 
miesto koncového odberateľa plynu.  

 

- Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na obdobie 1 mesiac až 11 
mesiacov (uzatvára sa k prvému dňu mesiaca). 

 

- Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na obdobie  celých násobkov roka.  
Pre príslušné odberné miesto sa dohodne iba jedna výška distribučnej kapacity na 
každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. 
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       Po uzatvorení zmluvy o distribúcii plynu prevádzkovateľ LDS je povinný vykonávať 
distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia 
trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej kapacity.  
 
 
3.6  Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu 
 
- Prevádzkovateľ LDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď 

škoda vznikla jeho zavinením, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom 
rozsahu a na nevyhnutný čas v prípade vykonávania plánovaných rekonštrukcií, 
modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení.  

 
- Prevádzkovateľ LDS písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia 

alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Bližšie podmienky budú dohodnuté 
s užívateľom v zmluve o distribúcii plynu. 

 
- Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu 

uvedeného v tomto odseku vznikla škoda, má užívateľ právo uplatniť nárok na náhradu 
škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ LDS nesplnil oznamovaciu povinnosť 
podľa tohto odseku. 

 
- Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, 

prevádzkovateľ LDS bezodkladne obnoví distribúciu plynu. 
 
      Prevádzkovateľ LDS je oprávnený prerušiť alebo obmedziť distribúciu plynu okamžite po 
tom, ako sa dozvedel o príslušných skutočnostiach 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 odstraňovaní ich následkov, 
d) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu, 
e) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak 

odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými 
prostriedkami, 

f) pri neoprávnenom odbere plynu, 
g) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak 

výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými 
prostriedkami, 

h) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu. 
 
 
3.7  Meranie množstiev plynu v odberných miestach 
 
       Prevádzkovateľ LDS meria množstvo distribuovaného plynu vo výstupných bodoch 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým § 54 zákona o energetike a 
zákonom č.142/2000 Z.z. o metrológii v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ LDS 
zabezpečí meranie kvalitatívnych parametrov a tlaku distribuovaného zemného plynu podľa 
uzatvorenej zmluvy o distribúcii plynu.  

 
      Užívateľ LDS umožní prevádzkovateľovi LDS: 
 
a) montáž určeného meradla na meracom mieste, 
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b) prístup k určenému meradlu na jeho žiadosť, predovšetkým na účely odpočtu meradla.  
 

Užívateľ LDS zabezpečí prevádzkovanie svojho odberného plynového zariadenia takým 
spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla.  
 
Prevádzkovateľ LDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch LDS:   
 

a) najmenej jeden raz za mesiac  
b) v prípade skončenia dodávky plynu do určitého výstupného bodu, 
c) v ostatných prípadoch stanovených v zmluve o distribúcii plynu. 

 
       V prípade pochybností užívateľa LDS o správnosti merania, alebo ak užívateľ zistí chybu 
na určenom meradle, požiada prevádzkovateľa LDS o preskúšanie meradla. Prevádzkovateľ 
LDS je povinný predložiť určené meradlo na preskúšanie do 15 dní od doručenia žiadosti 
užívateľa.  
 

Prevádzkovateľ LDS je taktiež oprávnený predložiť určené meradlo na preskúšanie na 
základe vlastného uváženia. Meranie distribúcie plynu počas preskúšavania uskutočňuje 
prevádzkovateľ LDS pomocou náhradného určeného meradla alebo iným vzájomne 
dohodnutým spôsobom. 

 
 
 

3.8   Platobné a fakturačné podmienky 
 
        Fakturácia sa uskutočňuje na základe skutočne distribuovaného množstva plynu. 
Fakturačné obdobie je mesačné. Neoddeliteľnou časťou faktúry sú podklady k fakturácii, kde 
sú uvedené jednotlivé položky fakturovanej sumy.  
Pre vykonávanie regulovaných činností používa prevádzkovateľ LDS ceny, ktoré sú 
schválené rozhodnutím Úradu. Rozhodnutie Úradu tvorí prílohu zmluvy medzi 
prevádzkovateľom LDS a užívateľom LDS. 
Faktúru vystavuje prevádzkovateľ LDS do 15 pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Jedno 
potvrdené vyhotovenie faktúry doručí prevádzkovateľ LDS užívateľom LDS osobne alebo 
poštovou zásielkou. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia. Poplatky z omeškania 
budú stanovené v zmluvných podmienkach.    
 

        Ak užívateľ LDS nedodrží zmluvne dohodnuté platobné podmienky, bude jeho odber 
považovaný za neoprávnený a prevádzkovateľ LDS má právo obmedziť alebo prerušiť 
distribúciu plynu. 
Platobné a fakturačné podmienky sa podrobne stanovujú v zmluve o distribúcii plynu. 
 
 
 
4.     Záverečné  ustanovenia 
 
 
4.1  Trvanie a ukončenie zmluvy o distribúcii plynu 

 
       Zmluva o distribúcii plynu nadobúda účinnosť dňom jej uzatvorenia. Užívateľ LDS, 
ktorý je súčasne dodávateľom plynu, je v prípade zmeny dodávateľa plynu  oprávnený 
odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu v časti týkajúcej sa odberného miesta, v ktorom 
dochádza k zmene dodávateľa plynu. Odstúpenie od zmluvy nadobudne platnosť a účinnosť 
ku dňu, ku ktorému zanikne platnosť jeho zmluvy o dodávke plynu v časti týkajúcej sa 
odberného miesta, v ktorom dochádza k zmene dodávateľa.  
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       Užívateľ LDS, ktorý je dodávateľom plynu, je oprávnený ukončiť zmluvu o distribúcii 
plynu pre to odberné miesto, do ktorého počas doby platnosti zmluvy o distribúcii plynu 
prestal dodávať plyn.  
 

Užívateľ LDS predloží prevádzkovateľovi LDS oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr 
30 dní pred zánikom  zmluvy o distribúcii plynu. Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu 
nadobudne účinnosť v deň určený užívateľom, avšak vždy k prvému dňu kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na predloženie oznámenia 
o odstúpení. 
 
        Prevádzkovateľ LDS má právo odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou 
platnosťou a účinnosťou v prípade: 
 

a) ak užívateľ LDS podstatne alebo opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy 
o distribúcii plynu alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov,  

b) ak konanie užívateľa LDS ohrozuje bezpečnosť prevádzky LDS, životného prostredia, 
zdravia, resp. životov ľudí, 

c) ak sa finančná situácia užívateľa LDS zhorší v rozsahu ohrozujúcom uspokojenie  
finančných nárokov prevádzkovateľa LDS plynúcich zo zmluvy o distribúcii plynu,  

d) ak užívateľ LDS úmyselne poskytol prevádzkovateľovi LDS nepravdivé informácie alebo 
dokumenty pri predkladaní žiadosti o prístup alebo kedykoľvek počas platnosti zmluvy 
o distribúcii plynu. 

 
       Prevádzkovateľ LDS má právo okamžite odpojiť odberné plynové zariadenie  pripojené k 
LDS, najmä v prípade: 
 

a) ak prevádzkovateľ LDS odstúpi od zmluvy o distribúcii plynu s užívateľom,  
b) ak užívateľ LDS koná v rozpore so zákonom, pričom toto konanie má negatívny dopad na 

LDS alebo na prevádzkovateľa LDS, predovšetkým v prípade neoprávneného odberu 
plynu. 

 
       Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu zo strany prevádzkovateľa LDS je platné 
a účinné dňom, keď oznámenie o odstúpení odoslané prevádzkovateľom LDS je doručené 
užívateľovi LDS. 
 
 
 
4.2  Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 
 
       Ak zmluvná strana nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností vylučujúcich 
zodpovednosť -  „vyššej moci“, (t.j. okolností definovaných v § 374 Obchodného zákonníka), 
táto strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o 
distribúcii plynu. Mimoriadne udalosti označované ako vyššia moc musia nastať po uzavretí 
zmluvy o distribúcii plynu, sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže zabrániť.   
Strana odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť je povinná informovať 
okamžite druhú stranu o okolnostiach vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom.  
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4.3   Mlčanlivosť 
 
        Informácie zdieľané medzi prevádzkovateľom LDS a užívateľom LDS týkajúce sa 
zmluvy o distribúcii plynu sú považované za dôverné a žiadna zo zmluvných strán nie je 
oprávnená na ich sprístupnenie tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany.  
Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je, ak poskytnutie informácie ukladá všeobecne 
záväzný právny predpis, alebo ak o poskytnutie dôvernej informácie požiada orgán štátnej 
správy, regulačný orgán alebo iný orgán štátnej moci podľa právnych predpisov, ktoré 
povinnosť poskytnutia informácií týmto orgánom stanovujú. 
 
 
 
4.4.  Zmeny  prevádzkového poriadku    
 
        Prevádzkovateľ LDS, môže zmeniť alebo doplniť prevádzkový poriadok iba po 
predchádzajúcom schválení Úradom.  
 
 
 
4.5   Účinnosť prevádzkového poriadku 

 
        Prevádzkový poriadok LDS nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia Úradu o jeho schválení. 
 
 
5       Prílohy prevádzkového poriadku: 
 
Príloha č. 5.1  Vzor žiadosti o prístup do LDS 
Príloha č. 5.2  Vzor žiadosti o pripojenie k LDS  
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Príloha 5.1  - Vzor žiadosti o prístup do LDS 
 
 
 
 
SES a.s., Tlmače                               Továrenská 210                               935 28 Tlmače 
        

Žiadosť o prístup do distribučnej siete zemného plynu SES a.s., Tlmače 
 
 1.)  Identifikačné údaje žiadateľa: Obchodné meno: 
                                                        Právna forma:    
                                                        Označenie registra: 
                                                        Adresa: 
                                                        Zastúpený  /meno/ : 
                                                                             /funkcia/:  
                                                        IČO: 
                                                        DIIČ: 
                                                        Adresa pre poštový styk:  
                                                        E-mail kontaktnej osoby:      
                                                        Kontaktná osoba: 
 
 
2.) Žiadaný dátum začatia distribúcie: 
3.) Dátum skončenia distribúcie: 
4.) Vstupné body do LDS: 
5.) Výstupné body z LDS: 
6.) Požadovaná denná distribučná kapacita : 
7.) Ročné množstvo distribuovaného plynu 

          do príslušného  výstupného bodu : 
8.) Požadovaný tlak na prísl. výstupe: 
9.) Očakávaný denný diagram odberu plynu: 

(platí pri veľkoodbere plynu) 
 

          
 
10.) V prílohe odovzdá žiadateľ         a) doklady preukazujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku plynu v súlade  
                                                                 s podmienkami prevádzkovateľa LDS 
                                                             b) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované 
                                                                  finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa LDS     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 .................................................... 
         Dátum:.......................................                                                        podpis a pečiatka žiadateľa 
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Príloha 5.2 - Vzor žiadosti o pripojenie k LDS 
 
 
 
          
SES a.s. Tlmače                                      Továrenská 210                             935 28 Tlmače 
 
 
 

Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti zemného plynu SES a.s., Tlmače 
 
 
 1.)  Identifikačné údaje žiadateľa: Obchodné meno: 
                                                        Právna forma:    
                                                        Označenie registra: 
                                                        Adresa: 
                                                        Zastúpený  /meno/: 
                                                                             /funkcia/:  
                                                        IČO: 
                                                        DIIČ: 
                                                        Adresa pre poštový styk:  
                                                        E-mail kontaktnej osoby: 
                                                        Kontaktná osoba: 
 
2.) Názov pripojeného odberného zariadenia: 
3.) Parametre odberného plynového zariadenia: 
4.) Miesto pripojenia: 
5.) Žiadaný dátum pripojenia: 
6.) Denné množstvo odberu plynu: 
7.) Požadovaná denná distribučná kapacita: 
8.) Ročné množstvo odberu plynu:            
9.) Požadovaný tlak na mieste pripojenia OZ: 
10.) Očakávaný denný diagram odberu plynu: 

(platí pre veľkoodber plynu) 
11.) Dodávateľom  plynu bude: a)  SES a.s., Tlmače 
                                                    b) iný dodávateľ   
                                                                                       Poznámka: podčiarknuť vybranú možnosť. 
 
 
V prílohe odovzdá žiadateľ                 a)  správy o odbornej prehliadke a skúške OPZ 
                                                             b) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované 
                                                                  finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa LDS  
                                                             c) doklady preukazujúce vzťah  žiadateľa k nehnuteľnosti, resp. doklad 
                                                                 o predchádzajúci súhlas majiteľa alebo správcu nehnuteľnosti s  
                                                                 vybudovaním a pripojením OPZ 
            
 
 
 
 
 
        Dátum:................................                                                                       ................................................ 
                                                                                                                              podpis a pečiatka žiadateľa 
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Odôvodnenie: 
 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 7.9.2005 doručený 

návrh „Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu“ (ďalej 
len „prevádzkový poriadok“). Návrh predložila úradu na schválenie v zmysle § 13 ods. 2 
písm. c) zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť SES a.s., Továrenská 210, 935 
28 Tlmače, IČO: 31 411 690. 

 
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, preskúmal 

predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne 
prerokovával svoje pripomienky s predkladateľom návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli 
následne regulovaným subjektom do návrhu zapracované.    

 
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, 
- zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 

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

s plynom,  
 

dospel k záveru, že navrhované znenie 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, 
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:  SES a.s., Továrenská 210, 935 28 Tlmače  


