
 
                        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: 0016/2005/04/PP                                                                     Bratislava  19.10.2005 
 
 
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva ako orgán príslušný 
na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. ee) a § 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  Chemes, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 
066 33 Humenné, IČO 31 695 426  ako prevádzkovateľa distribučnej siete plynu v znení: 

 
 

Prevádzkový   poriadok distribučnej sústavy zemného plynu 
 
 
 

Preambula 
 

Chemes, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné (ďalej len „Chemes, a.s. 
Humenné“) je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete (ďalej len „PLDS“) v zmysle 
zákonov 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 
656/2004 Z.z.“) a 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z.z. (ďalej len „zákon č. 276/2001 Z.z.“). 
Chemes, a.s. Humenné, ako účastník trhu s plynom je pre účely tohto prevádzkového 
poriadku ďalej ponímaná aj ako dodávateľ zemného plynu. Tieto činnosti vykonáva na 
základe licencie č. 2000 P 0213. 
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Časť A 
 

Článok I. 
 Úvodné ustanovenia 

 
 

 Prevádzkový poriadok lokálnej distribučnej siete (ďalej len „Prevádzkový 
poriadok“) podrobnejšie rozpracováva ustanovenia nariadenia vlády SR č. 123/2005 Z.z., 
ktorým sa ustanovujú pravidlá trhu s plynom (ďalej len „Nariadenie“) , bližšie špecifikuje 
práva a povinnosti účastníkov trhu v rámci lokálnej distribučnej siete (ďalej len „LDS“) 
v zmysle platnej legislatívy.  

 
 

Článok II. 
Predmet Prevádzkového poriadku   

 
 

 Predmetom prevádzkového poriadku je poskytovanie služieb v LDS -  distribúcia 
a  dodávka zemného plynu  na vymedzenom území PLDS. 
 
 

Článok III 
Cieľ Prevádzkového poriadku 

 
 
 Cieľom Prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti účastníkov trhu a 
podmienky potrebné na nediskriminačné a transparentné organizovanie trhu s plynom, 
s prihliadnutím na bezpečnosť a efektívne využívanie LDS Chemes, a.s. Humenné. 
 
Prevádzkový poriadok LDS Chemes, a.s. Humenné ustanovuje  najmä podmienky 

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

 
Základné termíny a definície pre oblasť plynárenstva sú uvedené v Zákone č. 

656/2004 Z.z. a v Nariadení. 
  
 

Časť B 
 

Článok I. 
Podmienky prístupu do LDS 

 
 

1. Pre prístup do LDS sa primeraným spôsobom vzťahuje § 5 Nariadenia.  
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2. Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do distribučnej siete. 
(§ 43 ods. 6 písm. g) zákona č. 656/2004 Z.z.). 

 
3. PLDS je povinný uzatvoriť zmluvu o prístupe do LDS s každým, kto o to požiada, 

v prípade ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia. 
 

4. PLDS uverejní vzor žiadosti o prístup do distribučnej siete na svojej internetovej 
stránke. 

 
Žiadosť o prístup do lokálnej distribučnej siete obsahuje najmä: 
 

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 udelenie povolenia na dodávku plynu, (ak žiadateľ o prístup 

do LDS je dodávateľom plynu), 
j) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky. 
 
Dodávateľ plynu k žiadosti o prístup do LDS prikladá doklady o zmluvných 

záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu 
v rozsahu požadovanej distribučnej  kapacity.   
 
Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do LDS prevádzkovateľovi LDS: 
 
     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.    

 
 

Článok II 
Odmietnutie prístupu do distribučnej siete 

 
 
Prevádzkovateľ LDS  môže odmietnuť prístup do distribučnej siete v týchto prípadoch: 
 
a) nedostatok kapacity distribučnej siete, 
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, 
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d) z dôvodov uvedených v § 52 zákona o energetike. 
 

Ak do 20 dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzavrie účastník trhu s plynom 
zmluvu o distribúcii s PLDS, tento je oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu 
inému účastníkovi trhu s plynom, respektívne odmietnuť distribúciu plynu (v prípade ak 
sa strany nedohodnú inak). 
 
 

Čast C 
. 

Podmienky pripojenia do LDS 
 
 

1. Pre podmienky pripojenia  do LDS sa primerane vzťahuje § 8 Nariadenia.    
 

2. Pripojenie k distribučnej sieti sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení 
k distribučnej sieti (§ 43 ods. 6 písm. g) zákona č.656/2004 Z.z.) . 

 
3. Podmienky pripojenia k LDS uverejňuje prevádzkovateľ LDS na svojej 

internetovej stránke, a to najmä: 
 

a) vzor žiadosti o pripojenie k LDS, 
b) postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení k LDS, 
c) metodológiu stanovenia nákladov na pripojenie k LDS, 
d) príslušné lehoty na pripojenie k LDS, ktoré sú prevádzkovateľom LDS   
stanovované individuálne v závislosti od technických    podmienok odberu plynu 
požadovaných odberateľom plynu. 

 
 

Časť D 
 

Článok I. 
Podmienky distribúcie plynu 

 
1. Distribúciu plynu uskutočňuje PLDS na základe zmluvy o distribúcii plynu 

v zmysle § 43 ods. 6 písm. f), zákona č.656/2004 Z.z.  
 

2. Pre zmluvu o distribúcii sa primerane vzťahuje § 13 Nariadenia . 
 

3. Tento Prevádzkový poriadok, v znení jeho nasledujúcich zmien a doplnení, tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy o distribúcii plynu. 

 
Zmluva o distribúcii plynu môže byť uzatvorená ako: 
 

a) ročná zmluva, 
b) krátkodobá zmluva, 
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c) dlhodobá zmluva.  
 

- Ročná zmluva o distribúcii plynu 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 
distribučnej siete je odberné miesto koncového odberateľa plynu. 

 
- Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie 1 mesiac až 11 

mesiacov (uzatvára sa k prvému dňu mesiaca). 
 
- Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu 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. 

 

 
Článok II. 

Obmedzenie alebo  prerušenie distribúcie plynu 
 

 
PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla 
zavinením PLDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu,  na 
nevyhnutný čas a za podmienok podľa § 43 ods. 2, 3, 4, 5  Zákona č. 656/2004 Z.z. 
 
Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu: 
 
- PLDS 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.  

 
- PLDS 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 PLDS nesplnil oznamovaciu povinnosť 
podľa tohto odseku. 

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

PLDS bezodkladne obnoví distribúciu plynu. 
 
 

PLDS je oprávnený prerušiť alebo obmedziť distribúciu plynu okamžite po tom, ako 
sa dozvedel o príslušných skutočnostiach v prípade: 
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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. 
 

 
 

Článok III  . 
Preťaženie distribučnej siete. 

 
 

1. Ak súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita 
LDS, dochádza k preťaženiu LDS.  

 
2. PLDS predchádza vzniku preťaženia  LDS optimalizáciou zaťaženia, najmä 

dohodou o úprave výšky požadovanej kapacity účastníkov trhu. Ak k dohode 
nedôjde, prevádzkovateľ LDS pridelí kapacitu podľa podmienok uvedených v § 
20, bod 4  a 5 Nariadenia. 

 
Pravidlá na pridelenie distribučnej kapacity  
 
Ak súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita LDS, 
nastáva preťaženie LDS.  
 
Pri  prideľovaní  distribučnej kapacity PLDS postupuje nasledovne: 
 
a) PLDS vyhodnocuje žiadosti o prístup do LDS. Ak je súčet požadovaných  

distribučných kapacít vyšší, ako technická kapacita LDS, PLDS písomne alebo e-
mailom vyzve účastníkov trhu s plynom, na úpravu výšky  požadovanej kapacity 
v žiadosti o prístupe do LDS.  

b) Účastník trhu s plynom 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 PLDS kapacitu zostupne 
podľa priorít: 
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1) pri predlžovaní existujúcej zmluvy o distribúcii plynu  bez zvýšenia dohodnutej 
distribučnej kapacity, 

2) pri dlhodobej zmluve o distribúcii plynu,  
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, PLDS 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.  
 
 

 
Článok IV. 

Postup pri zmene dodávateľa plynu 
 
 

1. Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú na zmenu dodávateľa plynu. 
 

2. Podmienkou na zmenu dodávateľa plynu je vypovedanie zmluvy o dodávke plynu 
účastníkom trhu s plynom doterajšiemu dodávateľovi plynu a uzatvorenie zmluvy 
o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu. 

 
3. Dodávateľ plynu, s ktorým účastník trhu s plynom uzatvoril zmluvu o dodávke 

plynu, oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi sústavy, ku ktorému je odberné 
miesto účastníka trhu s plynom pripojené. 

 
4. Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených 

dodávateľom plynu podľa  bodu 3, a to aj u doterajšieho dodávateľa, a 
uskutočnenie zmeny oznámi príslušným dodávateľom plynu. Ak zistí nedostatky, 
vyzve príslušných dodávateľov plynu na ich odstránenie. Ak príslušní dodávatelia 
plynu neodstránia nedostatky v lehote určenej prevádzkovateľom sústavy, 
prevádzkovateľ sústavy zmenu nevykoná. 

 
 
 

Článok V. 
Neoprávnený odber plynu 

 
 

1. Neoprávneným odberom plynu je odber: 
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a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou 
a nemeraného plynu, 

b) bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku 
neoprávneného zásahu odberateľa nesprávne zaznamenáva odber 
plynu, 

c) bez určeného meradla alebo s meradlom,  ktoré nebolo namontované 
prevádzkovateľom LDS, alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie 
proti neoprávnenej manipulácii, 

d) ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu. Takýto odber sa za 
neoprávnený považuje odo dňa, kedy odberateľ neumožnil prerušenie 
dodávky plynu, 

e) ak odberateľ nedodržal obmedzenie určené dodávateľom plynu, 
prevádzkovateľom prepravnej alebo distribučnej siete, 

f) ak odberateľ nedodržal zmluvne dohodnuté platobné podmienky, 
g) ak odberateľ nedodal odberový diagram. 

 
2. Pri neoprávnenom odbere je ten, kto plyn odoberal, povinný uhradiť vzniknutú 

škodu ak vznikla.  Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn je povinný 
uhradiť spolu zo škodou aj ušlý zisk dodávateľovi plynu, prevádzkovateľovi 
prepravnej a distribučnej siete. 

  
 

Časť E 
 
 

Článok I. 
Meranie množstva plynu 

  
Pre meranie množstva plynu na účely distribúcie  plynu platia ustanovenia § 54 

Zákona č. 656/2004 Z.z. 
 
 

Článok II. 
Komplexná služba 

 
 

1. V prípade, že PLDS zabezpečuje komplexné služby vrátane dodávky plynu pre 
účastníkov trhu na vymedzenom území LDS, nazývame túto službu „komplexnou 
službou“. 

 
 

2. Pre zabezpečenie poskytovania komplexnej služby uzatvárajú účastníci trhu 
„Zmluvu o dodávke a odbere “.  
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Článok III. 

Odberové diagramy 
 

1. Pre účely objednania služby distribúcie plynu účastníci trhu s plynom dohodnú 
Odberový diagram (ďalej len „OD“), ktorý tvorí súčasť  zmluvy na distribúciu, 
resp. zmluvy na dodávku a odber. 

 
2. Tlačivo OD pre účastníka trhu s plynom tvorí Prílohy č.1a a č. 1b 

k prevádzkovému poriadku. Obsahom OD sú ročné a mesačné množstvá odberu 
plynu,  denné maximum (Dmax.) a zmluvné obdobie.  Tlačivo je univerzálne pre 
účely dodávky aj distribúcie. V prípade zabezpečenia len distribúcie, vyplnia sa 
len povinné údaje v zmysle zmluvy.  

 
3. Dojednané množstvá sú pre objednávateľa  záväzné.  Presun množstiev medzi 

štvrťrokmi a mesiacmi pri zachovaní ročného množstva bude objednávateľovi 
umožnený len v prípade dohody s prevádzkovateľom LDS. Prevádzkovateľ LDS 
takýto presun umožní, pokiaľ jeho dodávateľ resp.  prevádzkovateľ prenosovej 
alebo lokálnej  distribučnej siete, na ktorú je LDS napojená, takúto zmenu dovolí. 

 
4. Pravidlá pre úpravu Dmax. sú : 

 
a) Žiadosť o úpravu Dmax. (Príloha č. 2 Poriadku) je možná najneskôr  do 30.10. 

kalendárneho roku, prípadne v priebehu roka a to 30 dní pred začiatkom 
kalendárneho mesiaca. Žiadosť sa podáva  písomnou formou.  

b) Úprava Dmax. je možná len v prípade voľnej kapacity LDS, prevádzkovateľa 
prepravnej siete (resp. inej nadradenej distribučnej siete), na ktorú je napojená 
LDS . Prípadná zmena sa uskutočňuje písomne dodatkom k zmluve. 

c) Prekročenie Dmax. bude spoplatňované v zmysle uzavretej zmluvy. 
 

 
Článok IV. 

Cena a fakturácia 
 

1.  PLDS účtuje náklady za distribúciu na základe skutočne nameraného množstva 
odobratého  plynu. 

 
2. Prekročenie Dmax. bude spoplatňované v zmysle uzavretej zmluvy. Dodržiavanie 

hodnôt  Dmax. sa vyžaduje v mesiacoch  január, február, november a december 
kalendárneho roka. 

 
3. Užívateľ je povinný zaplatiť PLDS za distribúciu  v slovenských korunách na 

základe faktúry. 
 

4. Cenu za distribúciu určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len 
„ÚRSO“) cenovým rozhodnutím. 
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5. Platobné a fakturačné podmienky sa podrobne stanovujú v zmluve o distribúcii 

plynu. 
 
 

Článok 5 
Záverečné  ustanovenia 

 
 
 
 
1. 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.  
 
 
 
2. Mlčanlivosť 
 

Informácie zdieľané medzi PLDS 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, alebo iný orgán štátnej moci podľa platných predpisov, ktoré povinnosť 
poskytnutia informácií týmto orgánom stanovujú. 
 
3. Zmeny  Prevádzkového poriadku   
 

PLDS Chemes, a.s. Humenné môže zmeniť alebo doplniť tento Prevádzkový 
poriadok iba po predchádzajúcom schválení ÚRSO.  
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Príloha č.1a k prevádzkovému poriadku 

Príloha č..... k Zmluve na distribúciu a dodávku a odber plynu 
 

Odberový diagram 
na distribúciu plynu pre rok ............... 

 
Predávajúci: Chemes a.s., Humenné 
 
Kupujúci: .................................................................................................................. 
 

 MNOŽSTVO Dohodnuté denné max. 
Dmax. 

 ( m3 ) ( m3 ) 
Január 
Február 
Marec 

 
 

 

I. kv.   
Apríl 
Máj 
Jún 

  

II. kv.   
Júl 
August 
September 

  

III. kv.   
Október 
November 
December 

  

IV. kv.   

 ROK    
 
        
Regulačný stupeň  : č. 5: zníženie o (pod RS č.3 )                                        ( m3 )  
 č. 7: zníženie na (nad hodnotou bezpečnostné min.)                  ( m3 ) 
 č. 8: zníženie na (bezpečnostné min.)                       ( m3 ) 
 č. 10: prerušenie dodávky                        
 
Za predávajúceho : ......................................Za kupujúceho : .......................... ........... 
 
Dátum : ...................................... 
*  Požiadať o presun množstiev medzi kvartálmi je možné najneskôr 30 pracovných dní pred začiatkom 
aktuálneho kvartálu, písomnou formou. 
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Príloha č.1b k prevádzkovému poriadku 

Príloha č..... k Zmluve na distribúciu a dodávku a odber plynu 
 

Odberový diagram 
na dodávku a odber plynu pre rok ............... 

 
Predávajúci: Chemes, a.s. Humenné 
 
Kupujúci: .................................................................................................................. 
 

 MNOŽSTVO Dohodnuté denné max. 
Dmax. 

 ( m3 ) ( m3 ) 
Január 
Február 
Marec 

 
 

 

I. kv.   
Apríl 
Máj 
Jún 

  

II. kv.   
Júl 
August 
September 

  

III. kv.   
Október 
November 
December 

  

IV. kv.   

 ROK    
 
        
Regulačný stupeň  : č. 5: zníženie o (pod RS č.3 )                                        ( m3 )  
 č. 7: zníženie na (nad hodnotou bezpečnostné min.)                  ( m3 ) 
 č. 8: zníženie na (bezpečnostné min.)                       ( m3 ) 
 č. 10: prerušenie dodávky                        
 
Za predávajúceho : ......................................Za kupujúceho : .......................... ........... 
 
Dátum : ...................................... 
*  Požiadať o presun množstiev medzi kvartálmi je možné najneskôr 30 pracovných dní pred začiatkom 
aktuálneho kvartálu, písomnou formou. 
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Príloha č. 2 k Poriadku 
 

Zmena dohodnutého Dmax pre OD 
dodávky plynu od obdobia ....................... 

 
 

PREDÁVAJÚCIM: Chemes, a.s. Humenné  
 
 
 

KUPUJÚCI: 
 
 
 
 
 
 

1. Hodnoty dojednané v bode č.2b sú záväzné  . 
 
 
2. a.) PÔVODNÁ HODNOTA Z ROČNÉHO ODBEROVÉHO DIAGRAMU:  ( m3 ) 

 
b.) NOVÁ ZÁVÄZNÁ HODNOTA DOHODNUTÉHO Dmax. :                      ( m3 ) 

 
 
 
Za predávajúceho:     Za kupujúceho: 
 
Meno a priezvisko:     Meno a priezvisko: 
Funkcia:      Funkcia: 
 
 
 
 
 
 
Dátum:      Dátum: 
 
 
 
(pečiatka, podpis)     (pečiatka, podpis) 
 
 
 
 
Odôvodnenie: 
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            Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  (ďalej len „ÚRSO“) bol dňa 10.6.2005  
doručený návrh prevádzkového poriadku lokálnej distribučnej siete plynu (ďalej len               
,, Prevádzkový poriadok“). Návrh  predložila ÚRSO 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 zákona č. 658/2004 Z.z. (ďalej len „Zákon o regulácii“) 
spoločnosť Chemes, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO 31 695 426 
(ďalej len „Chemes, a.s. Humenné).   
 
 Týmto dňom začalo podľa  § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), správne 
konanie vo veci schválenia predmetného návrhu Prevádzkového poriadku.  
              

ÚRSO vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, 
preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku.  
 

Vzhľadom na rozsiahlosť posudzovaného dokumentu a časovú náročnosť 
vyhodnotenia, odvolací orgán v zmysle § 49 ods. 2 Zákona č. 71/1967 Zb. predĺžil túto 
lehotu o 60 dní. Úrad o tejto skutočnosti informoval Chemes, a.s. Humenné listom č.j. 
115/URSO/2005/04 zo dňa 4.8.2005.  

 
Vzhľadom na skutočnosť, že predložený návrh nerešpektoval princípy pre tvorbu 

jednotlivých prevádzkových poriadkov zakotvené v § 12a Zákona o regulácii 
a nariadenia vlády č. 123/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu 
s plynom (ďalej len „Nariadenie), ÚRSO požiadal listom č.j. 167/URSO/2005/4 zo dňa 
5.8. o doplnenie konania. Chemes a.s. Humenné konanie doplnili tak, že listom zo dňa 
30.8.2005 zaslali nové znenie Prevádzkového poriadku. 
 
 Tento Prevádzkový poriadok v zmysle telefonických pripomienok vznesených 
ÚRSO bol zo strany Chemes, a.s. Humenné upravený a listom zo dňa 19.10.2005 
postúpený na ÚRSO. Tento sa stal základom pre predmetné rozhodnutie.   
 
 Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so 
všeobecne záväznými predpismi, osobitne so: 
 

• zákonom č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov , 
• zákonom o regulácii,  
• Nariadením. 
  

dospel k záveru, že navrhované znenie Prevádzkového poriadku lokálnej distribučnej 
siete spoločnosti Chemes, a.s. Humenné spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, 
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

      
  Prevádzkový poriadok bude platný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 

rozhodnutia.  
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Poučenie:  
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 53 zákona č.71/1967 Z.b. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 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: 
 
Chemes, a.s. Humenné 
Chemlonská 1 
066 33 Humenné 


